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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 
 

Представеното от „ОЙЛ ФУУД ТЕХНОЛЪДЖИС“ ООД, уведомление e за доставка и 
монтаж на „Инсталация за оползотворяване на омазнен филтърен материал от 
производството на растителни масла (филтрацел и/или перлит) и утайка от филтрирано 
растително масло и увеличаване на капацитета й чрез закупуване на една допълнителна 
преса“ в обособена част (1344 кв.м.) от промишлена сграда (с обща площ 2477 кв.м) с 
идентификатор 72624.603.29.8, находяща се в град Добрич, бул. „Трети март“ № 52, 
УПИ ХХ-7588, в квартал №256 по кадастрален и ЗРП на Промишлена зона „Запад“ на 
гр. Добрич, с възложител „ОЙЛ ФУУД ТЕХНОЛЪДЖИС“ ООД.  
 
Във връзка с представено от „ОЙЛ ФУУД ТЕХНОЛЪДЖИС“ ООД, уведомление за 
инвестиционно предложение (ИП) за доставка и монтаж на „Инсталация за 
оползотворяване на омазнен филтърен материал от производството на растителни 
масла (филтрацел и/или перлит) и утайка от филтрирано растително масло и 
увеличаване на капацитета й чрез закупуване на една допълнителна преса“ в обособена 
част (1344 кв.м.) от промишлена сграда (с обща площ 2477 кв.м) с идентификатор 
72624.603.29.8, находяща се в град Добрич, бул. „Трети март“ № 52, УПИ ХХ-7588, в 
квартал №256 по кадастрален и ЗРП на Промишлена зона „Запад“ на гр. Добрич, 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): 
Заявеното ИП е за доставка и монтаж на „Инсталация за оползотворяване на 

омазнен филтърен материал от производството на растителни масла (филтрацел и/или 
перлит) и утайка от филтрирано растително масло и увеличаване на капацитета й чрез 
закупуване на една допълнителна преса“ в обособена част (1344 кв.м.) от промишлена 
сграда (с обща площ 2477 кв.м) с идентификатор 72624.603.29.8, находяща се в град 
Добрич, бул. „Трети март“ № 52, УПИ ХХ-7588, в квартал №256 по кадастрален и ЗРП 
на Промишлена зона „Запад“ на гр. Добрич, с възложител „ОЙЛ ФУУД 
ТЕХНОЛЪДЖИС“ ООД. 

Инсталацията за оползотворяване на омазнен филтърен материал от 
производството на растителни масла (филтрацел и/или перлит) и утайка от филтрирано 
растително масло ще бъде с производствен капацитет 11 200 т/год. преработени 
отпадъци (омазнен филтърен материал от производството на растителни масла 
(филтрацел и/или перлит) и утайка от филтрирано растително масло).  

До този момент инсталацията е функционирала на територията на Столична 
община – ПИ 00357.5359.2242 в съществуваща индустриална сграда – цех за 
дървообработване в промишлено-складова зона на жилищен квартал Кумарица на град 
Нови Искър, район Нови Искър. Преместването на инсталацията е продиктувано от 
настъпили промени в собствеността и начина на представляване на дружеството. 

Инвестиционното предложение предвижда оползотворяване на отпадъци от 
хранително-вкусовата промишленост, както следва: отработен омазнен/омаслен 
филтърен материал (адсорбент) и утайка от предприятия за производство на растителни 
масла. 

Процесът на извличане на остатъчното масло от отработения омаслен филтърен 
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прах и утайка от избистряне на растителни масла се осъществява чрез смесване на 
двата отпадъка в миксер и механично пресоване на сместа на хидравлични преси (без 
екстракция, без използване на химикали и химически процеси). 

За осигуряване монтирането и експлоатацията на инсталацията ще се използва 
съществуващата инфраструктура – съществуваща производствена сграда, 
съществуваща пътна  мрежа и съществуващо ел. захранване, водоснабдяване и 
канализация. Не се предвижда излизане извън съществуващата сграда при монтажните 
дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение. Не се предвиждат 
и допълнителни площи за временни дейности по време на монтиране на 
технологичното оборудване в производственото хале.  

Заявеното ИП попада в обхвата на точка 11, буква “б“ от Приложение № 2 от 
ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване 
необходимостта от извършване на ОВОС.   

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

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

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната 
среда (изм. и доп. ДВ. бр.98 от 27 ноември 2018г.) и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за 
условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
(изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) възложителят на инвестиционно 
предложение обявява своето предложение на интернет страницата си, ако има такава, и 
чрез средствата за масово осведомяване и/или по друг подходящ начин. 

2. 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 
(приета с ПМС 136/2011 г., изм. и доп.) 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. № 26-00-4384/2021 г.  

- Към информацията по Приложения 2 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС да 
се представи цялата информация, съгласно изискванията на Закона за управление на 
отпадъците – ЗУО (ДВ, бр. 53/2012 г. с изм. и доп.) и подзаконовите нормативни 
актове по прилагането му, която да включва: 

- информация за количествата на постъпващите на площадката отпадъци в 
т/год.; 

- подробно да се опише технологичния процес по отношение на дейностите по 
приемане, разтоварване, съхранение, смесване и транспортиране на отпадъците; 

-информация за функционалното зониране на площадката по отношение на 
съхраняването на приетите за третиране отпадъци и предварителното съхраняване на 
образуваните отпадъци, местата и съдовете за съхраняване, както и техния капацитет; 

- да се посочат всички видове отпадъци, в т. ч. и количества т/г., които ще се 
образуват в резултат от дейностите по третиране на отпадъци, както и последващите 
дейности с тях. 
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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) инвестиционното предложение подлежи и на оценка 
за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони (ЗЗ).  

Териториията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии 
(ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии, не попада и в границите на ЗЗ 
от мрежата “Натура 2000”. Най-близко разположената ЗЗ е за опазване на природните 
местообитания и дивата флора и фауна BG0000107 „Суха река”, обявена със Заповед № 
РД-989/10.12.2020 г. (ДВ бр.7/2021 г.) на министъра на околната среда и водите. 

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

 
 

Копие на писмото е изпратено до кмета на Община Добрич. 

                                                                                      (отговорено от РИОСВ на 02.07.2021 г.) 


