
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
М и н и с т е р с т в о  на  о к о л н а т а  с р е д а  и в о д и т е

Регионална инспекция по околната среда и водите -  Варна

Вх. № 94-00-4820/A2/12.1U019 г.

ДО
Г-Н ГЕОРГИ СТОЯНОВ
УЛ. „ЧЕТВЪРТА“ №9
9401, С.ПОЛКОВНИК ДЯКОВО, ОБЩИНА КРУШАРИ

КОПИЕ ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА КРУШАРИ
КМЕТА НА СЕЛО ПОЛКОВНИК ДЯКОВО, ОБЩ. КРУШАРИ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на 
модулен обект за търговия с млечни продукти и преработка на мляко с капацитет 300 л 
дневно“ в УПИ VII, кв. 31А по плана на с. Полковник Дяково, общ. Крушари, обл. 
Добрич

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЯНОВ,

Приемам представеното с вх. № 94-00-4820/15.10.2019 г. уведомление за ИП и 
допълнителна информация с вх. № 94-00-4820/А2/12.11.2019 г., като информиране на 
компетентния орган по околна среда по смисъла 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 ОВОС /ДВ, бр.25/2003г., изм. и доп./.

На основание чл. 5, ал.1 от Наредбата за ОВОС и 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 (приета с ПМС № 201 от 31.08.2007 г., в сипа от 
11.09.2007 г.) Ви уведомявам че:

I. 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 изграждане на модулен обект за търговия с млечни продукти и 
преработка на мляко с капацитет 300 л дневно в УПИ VII, кв. 31А по плана на с. 
Полковник Дяково, общ. Крушари, обл. Добрич, с възложител: ЗП Георги Георгиев 
Стоянов.
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ИП предвижда ситуиране и експлоатация на обект за търговия с млечни продукти 
и преработка на мляко. В предприятието ще се произвежда сирене, кашкавал и кисело 
мляко, като ще се обработват до 300 л сурово мляко на ден. При реализацията на ИП 
няма да се изграждат масивни сгради и съоръжения, а ще се монтират модулни такива. 
Във връзка с това няма да се използват природни ресурси по време на строителството. 
Модулът ще бъде изграден от метална конструкция. Обектът ще е водоснабден от 
селищната водопроводната мрежа чрез изграждане на водопроводно отклонение. 
Отпадъчните води ще се отвеждат в селищната канализационна мрежа.

Във връзка с изложеното, заявеното ИП попада в обхвата на т. 7, буква „в” - 
производство на млечни продукти от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС, 
във връзка с което подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда /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 20,18г.) 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 таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите 
(обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г.; изм. и доп. ДВ. бр.З от 5 Януари 2018г.) 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. I 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. № 94-00- 
4820/2019 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 :

- обхвата, засегната площ и параметрите на ИП;
- да се опишат подробно предвидените дейностите в имота, включително 

необходимата техническа инфраструктура за водоснабдяване, 
електроснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води;

- 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.

3. 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;
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• предоставя копие на искането и информацията по приложение № 2 на 
електронен носител на Община Крушари и Кметство Полковник Дяково, общ. 
Крушари.
•  В срок до 3 дни след получаването на информацията по приложение № 2 
Община Крушари и Кметство Полковник Дяково, общ. Крушари:

- осигуряват обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, като 
поставят съобщение на интернет страниците си (ако имат такава) и на 
общественодостъпяо 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.

II. 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 (33).

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии (ЗТ) 
по смисъла на Закона за защитените територии, не попада и в границите на 33 от 
мрежата “Натура 2000”. Най-близко разположената 33 е опазване на природните 
местообитания и дивата флора и фауна BG0000107 „Суха река”, включена в списък на 
защитените зони, приет с РМС № 122/02.03.2007 г.

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

Ш. По отношение на изискванията на глава седма, раздел първи от ЗООС:
Съгласно представената информация, на площадката на предприятието ще се 

извършва производство, съхранение и търговия на пастьоризирано мляко, сирене и 
кашкавал.

Предвид дейността на обекта е посочено, че ще се употребяват и съхраняват 
миещи и дезинфекционни препарати (детергенти и биоциди). Част от детергентите и 
биоцидите попадат в част 1 на Приложение № 3 към Закона за опазване на околната 
среда -  ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г. с изм. и доп.), Раздел Е „ Опасности за околната 
среда", Е1 с пределни количества за нисък и висок рисков потенциал съответно 100 т и 
200 т и Е2 с пределни количества за нисък и висок рисков потенциал съответно 200 т и 
500 т.

Възложителя е декларирал, че максималните количества детергенти и биоциди, 
които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието ще бъдат 10 л - 20 л.

Предвид гореизложеното предприятието/съоръжението не се класифицира с 
нисък или висок рисков потенциал и не са приложими изискванията на чл. 996 от 
ЗООС.

Във връзка с наличието на площадката на опасни вещества от Приложение № 3 
към Закона за опазване на околната среда -  ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г. с изм. и доп.), Ви 
уведомявам, че съгласно чл. 103, ал. 1 от същия закон сте длъжни да извършите 
класификация на предприятието/съоръжението, която да документирате 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. с изм. и доп.).
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Съгласно изискването на чл. 6, ал. 1 от същата наредба, е необходимо да поддържате в 
наличност доклада от извършената класификация по чл. 103, ал. 1 на ЗООС и да го 
предоставяте при поискване на органите по чл. 148, ал. 3 на ЗООС.

Съхранението на опасните химични вещества и смеси е необходимо да се 
извършва в съответствие с изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение 
на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 5/2016 г.).

При неизпълнение на горните указания за ОВОС е срок повече от 12 месеца 
процедурата ще бъде прекратена на основание чл. 2а, ал. 5, т. 1 от Наредбата за
ОВОС.

инж. ХРИСТИНА ГЕ 
Директор на РИОСВ

С уважение,

4


