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Представено от "КАБАКУМ ГРУП-ИМПОРТ ЕКСПОРТ" ЕООД, уведомление за 

инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на инсталация за изваряване на масло от 

етерично маслени култури “ 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. Съгласно информацията представена в уведомлението за ИП, възложителят 

предвижда на територията на предприятието, да е налично дизелово гориво. Дизеловото 

гориво е опасно вещество поименно изброено в т. 34, буква „в“ от част 2 на приложение № 3 

към ЗООС, а в т. 10 на уведомлението за ИП не е представена информация за максималните 

му количества, които има вероятност да са налични във всеки един момент на територията на 

предприятието, както и заключенията от доклада за извършена класификация по чл. 103, ал. 1 

на ЗООС. 

Обръщам Ви внимание, че в ПИ 36419.189.19 (стар идентификатор 189019) е изграден 

и функционира цех за екстракция на растително масло, за който е проведена процедура по 

реда на глава шеста от ЗООС, приключила с Решение № ВА73-ПР/2017 г. за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС, издадено от директора на РИОСВ-Варна. На 

територията на цеха е налично опасното вещество хексан, което попада в Р5а, Р5б и Р5в от 

част 1 на приложение № 3 към ЗООС. 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 6, ал. 3 от Наредбата за предотвратяване 

на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 5/2016 

г. с изм. и доп.), във връзка с чл. 4, ал. 3, т. 10 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г. с изм. и доп.), представете в РИОСВ-Варна доклад за 

извършена класификация по чл. 103, ал. 1 на ЗООС, с включени всички опасни вещества, 

които са налични или има вероятност да са налични във всеки един момент в предприятието. 

Уведомявам Ви, че доклада за класификация се изготвя в съответствие с критериите по 

приложение № 3 на ЗООС и се документира във формат по приложение № 1 на Наредбата за 

предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от 

тях (ДВ, бр. 5/2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 67/2019 г.). 

ІІ. По отношение изискванията на глава шеста от  Закона за опазване на околната 

среда (ЗООС) за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) : 

 Приемам внесеното уведомление за информиране на компетентния орган по околна 

среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ. бр. 

25/2003г., изм. и доп.).  

Заявеното ИП е свързано с монтаж на „Инсталация за изваряване на масло от етерично 

маслени култури “, в  ПИ 36419.189.19,  с начин на трайно ползване  „за стопански двор”, с 

обща площ  14 552 кв. м,  находящ се в землището на с. Карапелит, общ. Добричка, обл. 

Добрич, с възложител "КАБАКУМ ГРУП-ИМПОРТ ЕКСПОРТ" ЕООД.  

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. 7, буква „а“ от 

Приложение № 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2  подлежи на преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС. 

  Компетентен орган за вземане на решение по ОВОС е директорът на РИОСВ-Варна.  

1. За преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за предложенията по чл. 

93, ал. 1 от ЗООС възложителят заплаща такса в размер, определен с Тарифата за такситe, 

които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 39 

от 2011 г.; изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г.) и внася писмено искане по образец 

съгласно Error! Hyperlink reference not valid. до компетентния орган, към което прилага 

един екземпляр от информацията по Error! Hyperlink reference not valid. 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. № 

26-00-4044/2020 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 : 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2135464783&dbId=0&refId=19259614
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- Капацитет, засегната площ и параметрите на ИП;  

- Разстояние, на което се намират най-близко разположените обекти, подлежащи на 

здравна защита по смисъла на параграф 1, т. 3 от ДР на Наредбата за ОВОС; 

- Данни за всички организирани неподвижни източници на вредни вещества, 

изпускани в атмосферния въздух от обекта, включително за горивния източник (съществуваща 

парокотелна централа на стопанството) – вида на работното гориво, максимален разход на 

гориво на час и максимална топлинна мощност на централата, съгласно чл. 11, ал. 1 от Закона 

за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ)(ДВ, бр. 46/1996 г. с изм. и доп.); 

- Моделиране на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от 

организираните неподвижни източници на обекта за изчисляване височината на 

изпускащите устройства (комини), разсейването и очакваните концентрации на 

замърсяващите вещества в приземния въздушен слой, доказващо, че в резултат на 

разсейването концентрациите на замърсяващите вещества няма да превишават пределно 

допустимите концентрации на замърсителите в атмосферния въздух, определени съгласно 

методиката (PLUME) по чл. 11, ал. 3 от ЗЧАВ с приложени DAT файлове;  

- Конкретни мерки за недопускане и ограничаване разпространението на 

миризми от дейността на инсталацията извън границите на обекта, включително и от 

съхранението на растителния отпадък от дестилацията. 

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 Добричка и с. Карапелит, общ. Добричка. 

- В срок до 3 дни след получаването на информацията по приложение № 2 Община 

Добричка и с. Карапелит, общ. Добричка: 

- осигуряват обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, като поставят 

съобщение на интернет страниците си (ако имат 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 съответния 

компетентен орган резултатите от обществения достъп, в т.ч. по начина на осигуряването му 

по образец съгласно приложение № 7. 

 

ІІІ.  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) инвестиционното предложение  подлежи и на оценка за съвместимостта с предмета 

и целите на опазване на защитените зони (ЗЗ).  

Териториите, предмет на ИП, не попадат в границите на защитени територии (ЗТ) по 

смисъла на Закона за защитените територии, не попадат и в границите на ЗЗ от мрежата 

“Натура 2000”. Най-близко разположената ЗЗ е BG0000107 „Суха река” за опазване на 

природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 

2 от ЗБР., обявена със Заповед № РД-989/10.12.2020 г. (Обн. ДВ бр. 7/2021г.) на Министъра на 

околната среда и водите. 

 

 

Kопие е изпратено до кметовете на Община Добричка и кмета на с. Карапелит, общ. 

Добричка. 

 

 

                                                                               (отговорено от РИОСВ на 01.06.2021г.) 


