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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 "ЗИНОМ" АД, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за 

"Стартиране на нова технологична линия, в съществуваща промишлена сграда, за 

производство на широка гама опаковки от формована целулоза“, в сграда с идентификатор 

72624.610.301.1, със застроена площ 11397 кв. м, находяща се в ПИ с идентификатор 

72624.610.301, по КККР на гр. Добрич.  

 

Във връзка с представеното от "ЗИНОМ" АД, уведомление за инвестиционно предложение 

(ИП) за "Стартиране на нова технологична линия, в съществуваща промишлена сграда, за 

производство на широка гама опаковки от формована целулоза“, в сграда с идентификатор 

72624.610.301.1, със застроена площ 11397 кв. м, находяща се в ПИ с идентификатор 

72624.610.301, по КККР 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 "Стартиране на нова технологична линия, в съществуваща промишлена 

сграда, за производство на широка гама опаковки от формована целулоза“, в сграда с 

идентификатор 72624.610.301.1, със застроена площ 11397 кв. м, находяща се в ПИ с 

идентификатор 72624.610.301, по КККР на гр. Добрич, с възложител "ЗИНОМ" АД. 

В новата технологична линия се предвижда да се произвеждат овоцелови опаковки по 

технологията вакуумно формоване, основно това ще бъдат опаковки за яйца (кори и кутии) с 

капацитет 30000÷40000 отделни опаковки на година. Опаковките ще се произвеждат от 

отпадъчна хартия. 

Предвижда се изграждането на следната нова и ремонт на съществуващата техническа 

инфраструктура: 

- Вътрешни електрически инсталации; 

- Ремонт на съществуващо водопроводно отклонение; 

- Ремонт на съществуващо канализационно отклонение; 

- Ремонт на съществуваща инсталация за природен газ; 

- Ново сградно и районно осветление; 

- Нова покривна фотоволтаична централа за собствени нужди около 1000 kWp; 

- Изграждане на нови автомобилни везни; 

- Текущ ремонт на сградата и покрива. 

Заявеното ИП попада в обхвата на точка 8, буква „г“ - инсталации за производство и 

преработване на целулоза и точка 11, буква „б“ - инсталации и депа за обезвреждане и/или 

оползотворяване на отпадъци от Приложение № 2 на 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 
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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: 

• Документ удостоверяващ по реда на специален закон, нормативен или административен 

акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение 

(право на възложител); 

• 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. № 26-00-6168/2022 г.;  

• Към информацията по Приложения 2 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС да се 

включи следната информация: 

- по компонент „Атмосферен въздух“ - да се представят доказателства, че в резултат на 

разсейването концентрациите на замърсяващите вещества няма да превишават пределно 

допустимите концентрации на замърсителите в атмосферния въздух, определени съгласно 

методиката по чл. 11, ал. 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г. с 

изм. и доп.) чрез математическо моделиране с програмен продукт „PLUME” с приложени DAT 

файлове и опция „Ефективна височина на изпускащото устройство“; 

- по фактор „Отпадъци“: 

1. Да се прецизира информацията, относно кода и наименованието на отпадъците на 

изход от технологичната линия, т.к в така представената има несъответствия относно вида, 

кода и наименованието на отпадъците.  

2. Да се представи информация за произхода и технологичния процес, при който ще се 

образуват отпадъци с код 19 08 01 и 19 08 02. 

3. Да се представи информация за дейностите по оползотворяване , съобразени с 

Приложение №2 от ДР на ЗУО, описани с код и наименование. 

4. Да се опише подробно технологичната линия и съоръженията към нея с техния 

капацитет. 

 

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).  

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии (ЗТ) по 

смисъла на Закона за защитените територии, нe попада 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 23.09.2022 г.) 


