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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 "Олива" АД, уведомление e за инвестиционно предложение (ИП) за 
монтаж на допълнително оборудване в Инсталация за преработка, лющене, пресоване и 
екстракция на маслодайни култури в поземлен имот с идентификатор 61741.18.17 по КККР 
на с. Разделна, общ. Белослав.  

Във връзка с представено от "Олива" АД, уведомление за инвестиционно 
предложение (ИП) за монтаж на допълнително оборудване в Инсталация за преработка, 
лющене, пресоване и екстракция на маслодайни култури в поземлен имот с идентификатор 
61741.18.17 по КККР на с. Разделна, общ. Белослав, 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 монтаж на допълнително оборудване в Инсталация за преработка, 
лющене, пресоване и екстракция на маслодайни култури в поземлен имот с 
идентификатор 61741.18.17 по КККР на с. Разделна, общ. Белослав, с възложител: "Олива" 
АД. 

С ИП се предвижда: 
 Монтиране на допълнителни 8 бр. лющачни агрегата към цех Лющачен. В 
Условие 2 на КР 569-НО/2018 г. в т.1 Инсталация за преработка, лющене, пресоване 
и екстракция на маслодайни култури, за цех Лющачен са упоменати 24 броя 
лющачни агрегата. Поради факта, че същите не достигат номиналните си паспортни 
капацитети по слънчоглед, ще се монтират гореспоменатите 8 бр. допълнителни 
лющачни агрегата за достигане на упоменатият в КР капацитет. 
 Към всеки нов лющачен апарат ще се монтира пречиствателно съоръжение-
циклон и съответно газоход и допълнителна емисия от точков източник, т.е. добавят 
се 8 бр. нови пречиствателни съоръжения и 8 бр. нови емисионни точки с параметър 
„прах“.  
 Система за корекция на pH на водоохладителни кули с използване на сярна 
киселина със обем за съхранение на реактива до 1000 кг. 
Настоящото ИП има връзка с: 
 Решение ВА-128/ПР/2018 г. на РИОСВ-Варна, с характер „да не се извършва 
ОВОС“ на инвестиционно предложение за „Вътрешно увеличаване на капацитета на 
производствена база за преработка, лющене, пресоване и екстракция на маслодайни 
култури от 290 т/денонощие на 1 000 т/денонощие, с обслужващи силози за 
съхранение на маслодайни култури и резервоари за съхранение на олио” в поземлени 
имоти с идентификатори №№61741.18.17, 61741.19.12 в землището на с. Разделна, 
общ. Белослав, обл. Варна, с възложител “Олива” АД; 
 Решение ВА-15/ПР/2018 г. на РИОСВ-Варна, с характер „да не се извършва 
ОВОС“ на инвестиционно предложение: 
1. Изграждане на нов индустриален ж.п. клон, свързан директно с националната 
железопътна инфраструктура в района на гара Разделна, ПИ № 61741.19.12 (стар 
номер 000082); 
2. Изграждане на външно ел. захранване на ПИ № 61741.18.17; 
3. Изгражда не външно водопроводно захранване и отвеждане на отпадъчни води 
от ПИ № 61741.18.17; 
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4. Изграждане на външно водопроводно отклонение за водоснабдяване на ПИ № 
61741.19.12; 
5. Изграждане на две пасарелки между ПИ № 61741.19.12 и ПИ № 61741.18.17 за 
преминаване над общински път IV клас; 
6. Водовземане от нов водоизточник на подземни води - сондажeн кладенец -  в ПИ 
№ 61741.19.12, за промишлени нужди и охлаждане на:  „Производствена база за 
преработка, лющене, пресоване и екстракция на маслодайни култури, с обслужващи 
силози за съхранение на маслодайни култури и резервоари за съхранение на олио” в 
ПИ 61741.18.17 и „Складово-производствена база за съхранение, чистене и сушене на 
зърно и маслодайни култури и съхранение на олио” и за противопожарни нужди, в 
ПИ № 61741.19.12 в землището на село Разделна, общ. Белослав, област Варна, с 
възложител “Олива” АД; 
 Решение ВА-157/ПР/2016 г. на РИОСВ-Варна, с характер „да не се извършва 
ОВОС“ на инвестиционно предложение за “Изграждане на нова производствена база 
за съхранение, лющене, пресоване и екстракция на маслодайни култури, с 
обслужващи силози за съхраниение на маслодайни култури и резервоари за 
съхранине на олио”, в поземлени имоти 000166 и 000167, м. Боджака, землище с. 
Разделна, общ. Белослав, обл. Варна, с възложител “Олива” АД. 
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 е разширение и 
изменение на обект попадащ в обхвата на т. 7, буква „а“ 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. 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 ОВОС, 
възложителят на инвестиционно предложение обявява своето предложение на интернет 
страницата си, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване 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 
(обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г.; изм. и доп. ДВ. бр.60 от 7 Юли 2020 г.) 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 приложи: 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. № 26-00-5810/А24/2021 г.  
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 
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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).  

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии (ЗТ) по 
смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на ЗЗ от мрежата 
“Натура 2000“ за опазване на дивите птици „Варненско – Белославско езеро” с код 
BG0000191, обявена със Заповед № РД – 128/10.02.2012 г. (ДВ; бр. 22/2012 г.) на 
Министъра на околната среда и водите, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР. 

При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2 във връзка с чл. 2, 
ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, се констатира, че предвижданията на ИП не противоречат 
на режимите на защитена зона за опазване на дивите птици „Варненско – Белославско 
езеро” с код BG0000191, определени със заповедта за обявяването й. 

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

III. По отношение на изискванията на глава седма, раздел първи от ЗООС: 
Възложителят предвижда да монтира допълнителни 8 бр. лющачни агрегата към цех 

„Лющачен“, представляващ част от Инсталация за преработка, лющене, пресоване и 
екстракция на маслодайни култури.  

ИП е свързано с увеличаване на количеството на сярната киселина, което може да 
бъде налично в предприятието до 1000 kg, употребявана в системата за корекция на pH на 
водоохладителните кули. Сярната киселина е опасно вещество, което е класифицирано в 
клас на опасност Корозия на кожата, категория 1А, с предупреждение за опасност H314: 
Причинява тежки изгаряния на кожата и увреждане на очите и като такова не попада в 
приложение № 3 на ЗООС. 

IV. По отношение на изискванията на глава седма, раздел втори от ЗООС за 
комплексно разрешително: 

За  експлоатацията на инсталацията за преработка, лющене, пресоване и екстракция 
на маслодайни култури, находяща се в с. Разделна, общ. Белослав e издадено Комплексно 
разрешително № 569-НО/2018г. от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по 
околна среда. (в сила от 21.11.2018 г.), с оператор ”Олива“ АД, гр. Кнежа. 

 С настоящото инвестиционно предложение операторът предвижда оптимизиране на 
технологичните параметри на инсталацията  след пускането и в експлоатация, промяна в 
количествата и видовете на разрешените отпадъци, обособяване на нови площадки за 
временно съхранение на отпадъци, промени в годишните норми за ефективност  при 
употребата на електроенергия, топлоенергия и свежа вода. 

Планираните промени не са разрешени с настоящото комплексно разрешително. 
Предвид гореизложеното и съгласно новите разпоредби при провеждане на 

процедурите по Глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), е 
необходимо след приключване на процедурата по Глава шеста от ЗООС (когато такава се 
изисква), операторът ”Олива“ АД,гр. Кнежа да информира компетентния орган ИАОС за 
планираната промяна по чл. 123в, т.1 от ЗООС и представи информация по Приложение 
№ 5 към чл.16, ал.1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни 
разрешителни (Обн. ДВ. бр. 80 от 9 Октомври 2009г. с изм и доп.). 

Компетентният орган ще определи приложимата процедура за разрешаването на  
планираните промени с условията в комплексното разрешително. 

 
Копие на писмото е изпратено до кметовете на Община Белослав и село Разделна, 

общ. Белослав    

                                                                                         (отговорено от РИОСВ на 30.06.2021 г.) 


