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СЪОБЩЕНИЕ  
по чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 

върху околната среда

Представено  от „АГРО СИП“ ООД, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за 
“Поставяне на инсталация – инсинератор за изгаряне на животински трупове” в поземлен 
имот с идентификатор № 44519.40.912 по КККР на с.Любен Каравелово, община Аксаково, 
област Варна, с възложител: „АГРО СИП“ ООД.

Във връзка с представено от „АГРО СИП“ ООД, уведомление за инвестиционно 
предложение (ИП) за “Поставяне на инсталация – инсинератор за изгаряне на животински 
трупове” в поземлен имот с идентификатор № 44519.40.912 по КККР на с.Любен 
Каравелово, община Аксаково, област Варна, в съответствие с разпоредбата на чл. 5, ал.1 
от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ - Варна, информира за следното: 

І. По отношение изискванията на глава шеста от  Закона за опазване на околната 
среда (ЗООС) за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС): 

Настоящото ИП предвижда поставяне и монтаж на инсталация, в т.ч. оборудване за 
термично третиране на животински отпадъци – инсинератор за изгаряне/обезвреждане на 
животински трупове, на територията на действащ животновъден обект (свинекомплекс). 

Заявеното ИП е за “Поставяне на инсталация – инсинератор за изгаряне на 
животински трупове” в поземлен имот с идентификатор № 44519.40.912 по КККР на 
с.Любен Каравелово, община Аксаково, област Варна, с възложител „АГРО СИП“ ООД. 

ИП има връзка с издадено Решение по ОВОС  №  ВА  –  5/2018 г. за “одобряване” 
осъществяването на инвестиционно предложение „Възстановяване дейността на 
съществуващ свинекомплекс“ в землището на село Любен Каравелово, община Аксаково, 
област Варна.  

За извършване на дейностите на площадката на „АГРО СИП“ ООД, в землището на с. 
Любен Каравелово, община Аксаково е издадено Комплексно разрешително № 586-
Н0/2020 г.   

Инвестиционното предложение е във връзка с кандидатстване по открита процедура 
по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., подмярка 5.1 
“Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на 
последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и 
катастрофични събития”.   

Инсинераторът за животински трупове, ще бъде монтиран върху стоманобетонен 
фундамент с размери в план 4,50м на 3,10м, с дълбочина на изкопа до 90 см. Фундамента 
се армира с двойна скара 5N8/м, при минимално застъпване на надлъжната армировка – 60 
см. 

Предвидената инсталация за термично третиране/обезвреждане на животински 
трупове е със следните проектни технически параметри: 

 Капацитет на изгаряне – до 100 kg/h; 
 Максимален капацитет на едно зареждане – до 1000 kg; 
 Обем на горивната камера – 1.86 m3;
 Използвано гориво – природен газ; 
 Разход на гориво – 12 – 15 l/h; 
 Метод на зареждане – ръчно; 
 Метод на почистване – ръчно.  

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, във 
връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за 
съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с 



предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС; обн. ДВ бр. 
73/11.09.2007г., с изм. и доп.), Ви уведомявам, че така заявеното ИП попада в обхвата на 
т.11, буква „и” от Приложение № 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1, 2 и 5 от 
същия закон подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.   

Компетентен орган за вземане на решение по ОВОС е директорът на РИОСВ-Варна 
на основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС.   
ІІ.  По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие 
(ЗБР):

На основание чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда 
за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и 
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ. 
бр.73/11.09.2007г., изм. и доп) инвестиционните предложения  подлежат и на оценка за 
съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони (ЗЗ).  

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии (ЗТ) по 
смисъла на Закона за защитените територии, не попада в границите на ЗЗ от мрежата 
“Натура 2000”. Най-близко разположената ЗЗ е за опазване на природните местообитания и 
на дивата флора и фауна BG0000107 “Суха река”, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 
от същия закон, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007г. 
на Министерски съвет (МС) (ДВ бр. 21/09.03.2007г.), без заповед за обявяване.  

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената зона 
ще бъде извършена в рамките на  процедурата за преценяване необходимостта от 
извършване на ОВОС.   

Копие на писмото е изпратено до кметовете на Община Аксаково и с. Любен 
Каравелово, община Аксаково   

                                                                                         (отговорено от РИОСВ на 16.07.2020 г.) 


