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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 „Ес Ем Кей Нур“ООД, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за 

„Изграждане на силози, резервоари за рафинирано и нерафинирано олио, два резервоара за 
дизелово гориво, един резервоар за хексан и два кантара“ към „Предприятие за производство, 
съхранение, рафиниране, бутилиране на растителни масла и пречиствателна станция“ в ПИ 
35376.100.27, с площ от 78 270 m2, с. Калиманци, общ. Суворово, обл. Варна. Имот с 
идентификатор 35376.110.27 се явява обединяващ между имоти 35376.110.26, 35376.110.5 и 
35376.110.6, с възложител: „Ес Ем Кей Нур” ООД, гр. София.

Във връзка с представено от „Ес Ем Кей Нур“ООД, уведомление за инвестиционно предложение 

(ИП) за „Изграждане на силози, резервоари за рафинирано и нерафинирано олио, два 
резервоара за дизелово гориво, един резервоар за хексан и два кантара“ към „Предприятие за 
производство, съхранение, рафиниране, бутилиране на растителни масла и пречиствателна 
станция“ в ПИ 35376.100.27, с площ от 78 270 m2, с. Калиманци, общ. Суворово, обл. Варна. 
Имот с идентификатор 35376.110.27 се явява обединяващ между имоти 35376.110.26, 
35376.110.5 и 35376.110.6, с възложител: „Ес Ем Кей Нур” ООД, гр. София, 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 на изискванията на българската нормативна уредба по ОВОС: 

Във връзка с представената информация и документация постъпила в РИОСВ-Варна, се 
установи следното:  
1. Инвестиционното предложение (ИП) предвижда „Изграждане на силози, резервоари за 

рафинирано и нерафинирано олио, два резервоара за дизелово гориво, един резервоар за 
хексан и два кантара“ към „Предприятие за производство, съхранение, рафиниране, 
бутилиране на растителни масла и пречиствателна станция“ в ПИ 35376.100.27, с площ от 
78 270 m2, с. Калиманци, общ. Суворово, обл. Варна. Имот с идентификатор 35376.110.27 
се явява обединяващ между имоти 35376.110.26, 35376.110.5 и 35376.110.6, с възложител: 
„Ес Ем Кей Нур” ООД, гр. София. 

2. Настоящото ИП има взаимовръзка с издадени следните административни актове: 
- Становище по екологична оценка №ВА-1/2017 год. за съгласуване на ПУП-ПРЗ и ПУП-

ПП на директора на РИОСВ-Варна с цел изграждане  на комплекс от складово-
производствени сгради, свързани с производство, съхранение и преработка на 
селскостопанска продукция, както и обекти на хранително-вкусовата промишленост, 
стокови тържища за непреработена растителна и животинска продукция, обекти за 
съхраняване, поддържане и ремонт на селскостопанска техника за ПУП-ПРЗ и ПУП-
ПП за ПИ 35376.110.1, 35376.110.2, 35376.110.3, 35376.110.4, 35376.110.5, 35376.110.6, 
135376.110.7, 35376.110.8, 35376.110.9, 35376.110.10, 35376.110.11, 35376.110.12,
35376.110.13, 35376.110.14, 35376.110.15, 35376.110.16, 35376.110.17, 35376.110.18,
35376.110.19, 35376.110.20 и 35376.110.21, в землището на село Калиманци, общ. 
Суворово, обл. Варна с Възложител: “Ай Ем Кей Нур” ООД, гр. София. 

- Решение № ВА-10/ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда за ИП „изграждане на предприятие за 
производство, съхранение, рафиниране, бутилиране на растителни масла и 
пречиствателна станция“ в ПИ с идентификатор № 35376.110.26, площ 51,007 дка, 
трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –за 
друг вид застрояване, стар номер – 000011, землище на с. Калиманци, общ. Суворово, с 
възложител „Ес Ем Кей Нур“ООД. 

Във връзка с изложеното, заявеното ИП е разширение и изменение и самостоятелно 
попада в точки  3 „д“  и  6, буква „в”  от Приложение № 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 
1, т. 2 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.  

За процедурата по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС възложителят 
на ИП е необходимо да предприеме следните действия: 

1. За преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за предложениeтo по 
чл. 93, ал. 1 ЗООС възложителят заплаща такса в размер, определен с Тарифата за 
таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и 
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водите и внася писмено искане по образец съгласно приложение 6  до компетентния 
орган, към което прилага един екземпляр от информацията по приложение 2 на 
хартиен и електронен носител /който да съдържа цялата налична и приложена 
документация към процедурата/; 

   Към искането да се приложат: 
- Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса в размер на 500 лв., 

съгласно чл. 1, ал. 5, т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на 
МОСВ (приета с ПМС 136/2011 г., изм. и доп.),  преведена по банков път: IBAN: BG17 
SOMB 9130 3137 0237 01;  BIC: SOMBBGSF,  при Общинска банка АД. Основание: по 
преписка с вх. №26-00-7595/2020 г.  

- Към информацията по Приложения 2 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС да бъде 
описана следната информация и е необходимо да бъдат подробно разгледани следните 
въпроси : 

 Предмет на оценката следва да е цялостното намерение, в т.ч. всички други обекти и 
дейности, които са свързани с настоящото намерение; 

 Подробно описание на всички  предвиждания и дейности; 
 Да се опише текущото състояние на площадката, използване на техническа 

инфраструктура. 
2. На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения 

интерес компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице  
- осигурява обществен достъп до информацията по приложение № 2, като 

поставя съобщение на своята интернет страница и по друг начин за най-
малко 14 дни за достъпа до информацията и за изразяване на становища от 
заинтересувани лица; 

- предоставя копие на искането и информацията по приложение № 2 на 
електронен носител на Община Суворово и с. Калиманци, общ. Суворово. 

- В срок до 3 дни след получаването на информацията по приложение № 2 
Община Суворово и с. Калиманци, общ. Суворово: 

 осигурява обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, 
като поставят съобщение на интернет страницата си (ако има такава) 
и на общественодостъпно място за достъпа до информацията и за 
изразяване на становища от заинтересувани лица; 

 в срок до 3 дни след изтичането на 14 дневния срок изпращат на 
компетентния орган резултатите от обществения достъп, в т.ч. по 
начина на осигуряването му по образец съгласно приложение № 7. 

3.  Обръщам внимание на разпоредбите на чл. 93, ал. 9 от ЗООС, съгласно които за 
инвестиционни предложения може да се провежда задължителна ОВОС, без да се 
извършва преценка: 

- по искане на възложителя; 
- при наличие на обстоятелство по чл. 31, ал. 8 от Закона за биологичното 

разнообразие; 
- в случаите по чл. 156е, ал. 3 от Закона за водите. 

ІІ. По отношение на изискванията на нормативната уредба по биологично 
разнообразие: 

Съгласно чл. 31 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 (Наредбата за ОС, 
приета с ПМС № 201 от 31.08.2007г., в сила от 11.09.2007г.), ИП подлежи и на оценка за 
съвместимостта със ЗЗ чрез процедурата за преценяване необходимостта от извършване на 
ОВОС.  

Територията предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии /ЗТ/ по 
смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона (ЗЗ) от 
мрежата „Натура 2000” ЗЗ - ЗЗ “Суха река”, с код BG 0000107, определена съгласно чл. 6, ал. 
1, т. 1 и т. 2 от ЗБР.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху ЗЗ “Суха река”, с 
код BG 0000107 ще бъде извършена в рамките на процедурата за преценяване необходимостта 
от ОВОС. 

ІІІ. По отношение на изискванията на чл. 99а от ЗООС и глава седма, раздел ІІ от 
ЗООС: 

          Съгласно представената информация за разширението на ИП от възложителя е 
установено, че производствените капацитети на инсталацията за производство на растителни 
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масла ще се запазятсъщите и са под капацитетите, посочени в Приложение № 4, точка 6.4.2 (б) 
към  чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и за реализацията на 
гореописаното инвестиционно предложение не е необходимо провеждане на процедура по 
КПКЗ. 

ІV. По отношение на изискванията на чл. 99б от ЗООС: 

            С уведомлението за ИП възложителят е представил доклад за извършена класификация 
по чл. 103, ал. 1 на ЗООС, изготвен в съответствие с приложение № 1 на Наредбата за 
предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от 
тях (обн. ДВ, бр. 5/2016 г. с изм. и доп.). Съгласно заключенията от доклада предприятието не 
се класифицира с нисък или висок рисков потенциал.

Предвид гореизложеното в конкретния случай не са приложими изискванията на чл. 
99б от ЗООС. 

Копие на писмото е изпратено до кметa на Община Суворово и с. Калиманци, общ. 
Суворово

                                                                                             (отговорено от РИОСВ на 07.10.2020 г.) 


