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Относно: Постановено решение за преценяване необходимостта от оценка на
въздействието върху околната среда (ОВОС)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТЕФАНОВ,

На основание чл. 8, ал. 5, т. 3 и 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) Ви 
предоставям копие от постановеното РЕШЕНИЕ № ВА -.;1Н./ПР/2019г. за преценяване на 
необходимостга от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за 
„Преустройство на част от съществуваща стопанска сграда (склад) в дестилерия за 
преработка на етерично-маслени култури“ в поземлен имот с идентификатор 30185.28.32, 
по плана на с. Загорци, общ. Крушари, обл. Добрич, с възложител „ДРАКОН-6“ ООД, гр.’ 
Добрич, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно 
въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, 
предмет на опазване в защитени зони, за съобразяване с разпоредбата на чл. 82, ал. 5 от 
Закона за опазване на околната среда.

Приложение: Съгласно текрта 

С уважение,
ККЛР \% \ \

пиж. ХРИСТИНА ГЕНОВА ЗЗЛД
Директор на РИОСВ
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Р Е ПУБ ЛИКА  Б Ъ Л Г А Р И Я
Мини с т е р с т во  на околната  среда  и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

РЕШ ЕНИЕ № BA - ...(/.М ../П Р/2019 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда 
(ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 
от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и 
чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на 
планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на 
опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), и въз основа на представена от 
възложителя писмена документация и информация по Приложение № 2 към чл. 6 от 
Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, и получено становище от 
Регионална здравна инспекция (РЗИ) -  Добрич,

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействие върху околната среда на инвестиционно 
предложение „Дестилерия за преработка на етерично-маслени култури“ в с. Загорци, общ. 
Крушари, обл. Добрич, реализацията на което няма вероятност да окаже значително 
отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на 
видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „ДРАКОН-6“ ООД,
със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ж.к. „Балик“, бл. 6, вх. „В“, ет. 5, ап. 

14.

Кратко описание на инвестиционното предложение:
Инвестиционното предложение (ИП) се отнася за „Преустройство на част от 

съществуваща стопанска сграда (склад) в дестилерия за преработка на етерично-маслени 
култури“ с площ до 500 кв.м, в поземлен имот с идентификатор 30185.28.32 (номер по 
предходен план: парцел: VII, VIII), урбанизирана територия, с НТП „За стопански двор“ по 
плана на с. Загорци, общ. Крушари, обл. Добрич, като доставката и монтажа на машините и 
съоръженията ще се извърши на два етапа.

ЕТАП I
- Дестилационни апарати -  2 бр. х 5.5 куб.м;
- Топлообменници -  2 бр.;
- Флорентински съдове (за лавандула и маточина) -  2 бр.;
- Телфер и телферен път на кота + /мин. светла височина 4.00 м;
- Кош за суровина -  4 бр.;
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- В 0  К (водоохладителни кули);
- Парогенератор с дизелово гориво и с мощност 0.595 MW;
- Омекотителна инсталация.
ЕТАП 2
- Дестилационни апарати -  2 бр. х 5.5 куб.м;
- Топлообменници - 2 бр.;
- Флорентински съдове (за лавандула и маточина) -  2 бр.;
- Парогенератор с дизелово гориво и с мощност 0.595 MW.

Производственият npotfec протича, в:
А/ Дестилационен апарат - за зареждане на суровината от която ще се добива етерично 

масло, като количеството й е регламентирано от обема му. Суровината, която се поставя в 
дестилационния апарат трябва да бъде добре уплътнена. Затваря се херметично и има изход 
за горещата вода към охладителя. Окомплектован е с кош за изваждане на отработения 
материал.

Б/ Охладител (топлообменен апарат) - за охлаждане на водата и етеричното масло до 
определена температура. Температурата на дестилата се регулира чрез промяна на 
количеството охлаждаща вода.

В/ Флорентински съд (декантатор) - осигурява отделяне на водата и маслото, което 
става благодарение на практическата им несмесваемост и разликата в плътността им. След 
изтичане на времето за дестилация, маслото се източва от декантатора, притегля се и се 
съхранява в съдове (варели) със специално покритие.

Г/ Производството на гореща вода -  служи за непрекъснато производство на гореща 
вода с определени параметри, чрез изгаряне на гориво и подаване на съответните 
количества омекотена вода.

Предвижда се годишно при реализацията и експлоатацията на първия етап да се 
преработват около 7000 тона лавандула или от около 5 до 8 тона добив на лавандулово 
масло. След реализацията и на двата етапа ще се обработват общо около 16000 тона 
суровина и добиват около 16-20 тона етерични масла.

Водоснабдяването на обекта за технологични нужди (за охлаждане и парогенерция) ще 
се извърши от съществуващата водопроводна мрежа. За питейни нужди ще се доставя 
бутилирана трапезна или минерална вода.

При експлоатацията са предвидени два контура за вода:
- оборотна охлаждаща вода -  затворен контур, в който периодично се долива вода за 

компенсиране на загубите (в този воден кръг не се образуват отпадъчни води);
- отпадъчна вода от декантиране на етеричните масла (производствени отпадъчни 

води) -  водата от този процес е безвредна, с лек аромат на лавандула.
За един годишен работен цикъл (15-30 дни/год.) ще се образуват около 60-120 куб.м 

отпадъчни води, които ще се събират в мобилни цистерни и в последствие ще бъдат 
използвани за напояване и пръскане на площите на стопанството и/или ще се отвеждат с 
битово-фекатите отпадъчни води във водоплътна черпателна яма с обем около 15 куб.м. 
изградена в границите на имота, която ще отговаря на техническите и санитарно- 
хигиенните изисквания. Събраните количества отпадъчни води ще се предават за 
пречистване на оторизирани за целта дружества. За предадените количества ще се води 
отчетност.

Електрозахранването ще се извърши от съществуващата електроразпределителната 
мрежа, в съответствие със съгласувана схема на ел. захранване на района.

Достъпът до имота ще се извършва по съществуващата пътна инфраструктура. Не се 
предвижда изграждане на нови пътища и/или промяна на същите.
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Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла 
на Закона за защитените територии. Тя ие попада и в границите на защитени зони (33) от 
Националната екологична мрежа „НАТУРА 2000“.

Най-близко разположената е 33 BG0000107 „Суха река“ за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, 
т. 1 и 2 от ЗБР.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 7, буква "А (производство на 
растителни и животински масла и мазнини) ” от Приложение № 2 на Закона за опазване на 
околната среда и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване 
на необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

1. Характеристики на ИП: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, 
производителност, обхват, оформление па ИП в неговата цялост; взаимовръзка и 
кумулиране с други съществуващи u/wiu одобрени инвестиционни предложения; използване 
на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; 
генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/изи 
бедствия, които са свързани с ИП, включително причинени от изменението на кланата, в 
съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве, поради 
неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 
12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето:

1. С настоящото се предвижда в ПИ с идентификатор 30185.28.32, по плана на с. 
Загорци, общ. Крушари реализация на ИП сързано с преустройство на част от 
съществуваща стопанска сграда (склад) в дестилерия за преработка на етерично-маслени 
култури.

Маслото се получава чрез дестилация. Периодичната дестилация се характеризира с 
поставяне на определено количество суровина в дестилационния апарат, извличане на 
етеричното масло, изпразване на апарата от отработената суровина и повтаряне на процеса.

Технологичния процес започва от приемане на суровина в дестилерия. Зелената маса се 
пълни в приемен обемен съд; уплътнява се максимално. Затваря се херметично капак на 
обемен съд и през него се пуска пара от парен котел. Парата преминава през зелената маса 
като увлича етеричните масла, смесени с водните пари. Получената смес навлиза през 
кожухо-тръбен топлообменник през множество тръби, като между тръбите от външния им 
край тече студена вода за охлаждане. Преминалата пара с маслените капки се охлажда и 
преминава от парно в течно състояние. Получената емулсия от вода и етерично масло 
постъпва във флорентински съд, където се отделя маслото от водата. Отделеното масло се 
събира в съд за масло, а водата се събира в шахта за дестилатна вода. За намаляване на 
загубите на етеричното масло дестилационните води се подлагат на повторна дестилация - 
кохобация. При тази технология не се генерират отпадъчни води - работи се във 
водооборотен цикъл.

За целите на производството не винаги се прилага повторна дестилация. В случая 
възложителят няма да прилага такава, от където ще се формират и повече отпадни води.

Парата се произвежда от омекотена вода, за да няма налепи по парогенератора и да не 
се влоши неговото КПД. Омекотената вода се генерира от омскотителна инсталация и ще се 
съхранява в буфер за омекотена вода. Пълненето на вода в котела се извършва автоматично 
чрез нивомерни сонди и автоматика, които управляват високо-напорни помпи за пълнене на 
котела. Котелът (парогенератор) е снабден с автоматика за поддържане на налягането на 
парата, нивото на водата, аварийни защити, и др.

Частта за водооборотно охлаждане служи за осигуряване на охлаждаща вода за 
втечняване и охлаждане на дестилата. За намаляване на водата използвана в технологичния
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процес се предвижда охлаждащата вода да е оборотна, т.е. да се изгради система за 
циркулация и охлаждане на една и съща вода. Охлаждащата вода циркулира непрестанно 
между съдовете за охлаждане и водоохладителните кули /ВОК/ посредством центробежна 
помпа. Водоохладителните кули се разполагат на открито. Тази вода няма пряк достъп с 
маслото и не е замърсена.

Горещата вода от кондензацията се ръси в горната част на ВОК и се разстила по 
специално структуриран пълнеж, като непрекъснато се обдухва с въздушна струя, 
създавана от вентилатори в горната част на кулата. Част от горещата вода се изпарява и 
отнема топлина от останалата част ог оборотната вода.

За да се осигури непрекъснатата работа на инсталацията, се монтират необходимите 
цистерни и помпи.

Режим па работа
Инсталацията ще работи периодично (само в периодите на прибиране на етерично

маслените култури).
Обработката на цвета ще се извършва в рамките на около 15 + 30 дни.
Крайният продукт от производствената дейност е етеричното масло.
Капацитетът ще е около 20 тона преработена суровина на ден.
Съхранението на етеричните масла ще се извършва само в оригинални опаковки, добре 

и сигурно запечатани и с етикети за съдържанието им. Опаковките с етерични масла са 
защитени от директна слънчева светлина - на сухо, хладно и добре проветриво място.

2. Към настоящия момент в района на ИП има други съществуващи обекти и 
процедирани, одобрени и реализирани инвестиционни намерения. Обхватът и 
характеристиките на ИП не предполагат оказване на допълнително кумулативно 
въздействие.

3. ИП не е източник на риск от голяма авария по смисъла на Глава седма, Раздел I от 
ЗООС.

Съгласно представената информация, се предвижда в дестилерията да се произвежда 
основно етерично масло от лавандула. Необходимата пара за процеса на парна дестилация, 
ще се получава посредством котел работещ на дизелово гориво, като наличното му 
количество ще бъде 4 т. Дизеловото гориво е опасно вещество поименно изброено в т. 34, 
буква „в" на част 2 от Приложение № 3 на ЗООС (с пределни количества за нисък и висок 
рисков потенциал съответно 2500 т и 25000 т), предвид което с искането за преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС е представен доклад от извършена класификация 
на предприятието/съоръжението по чл. 103, ал. 1 на ЗООС.

Съгласно заключенията от доклада предприятието/съоръжението не се класифицира с 
нисък или висок рисков потенциал.

4. Площадката е в съседство с добре развита инфраструктура. За целите на настоящото 
инвестиционно предложение не се предвижда промяна (подобряване) на съществуващата 
пътна инфраструктура. Имотът граничи с улица от уличната мрежа. На територията на 
площадката се предвижда изграждане на вътрешни пътища за движение на транспортната 
техника и места за изчакване.

5. По време на строителството ще се използват ограничени количества от следните 
природни ресурси, енергийни източници, суровини и материали: цимент, пясък, бетон, 
тухли, инертни материати, бетонови и варови разтвори, мазилки, дървен материал, метазни 
конструкции и арматурно желязо, конструктивни елементи, тръби, облицовъчни материали, 
материати за настилки, изолационни материати, и др., а по време на експлоатацията -  
растителна маса, гориво (дизел - доставяно със специатизирана техника, ще се съхранява в 
матален резервоар с вместимост 5000 литра), ел. енергия и вода (около 20 куб.м на 
денонощие или около 200 куб.м/год.).

6. В процеса на преустройството на обекта ще се формират предимно неголеми 
количества строителни отпадъци, около 10 г, вкл. изкопани земни маси, метатни и битови
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отпадъци, и др. По време на експлоатацията се очаква генериране на смесени битови и 
производствени отпадъци (сварени растителни култури).

Образуваните различни по вид и количества отпадъци ще се третират съобразно 
нормативните изисквания по управление на отпадъците.

7. Естеството на инвестиционното предложение е такова, че не предполага отделянето 
на вредни отпадъци. Отпадъците, които се очаква да се образуват по време на 
експлоатацията на обекта, са от битов характер и от производството на дестилерията 
(отпадъци от сварени растителни тъкани). Генерираният отпадък може да бъде предаван за 
оползотворяване (производство на компост), може да бъде вложен при производството на 
екобрикети (при наличие на пазарен интерес), или предлаган като фураж за животни.

8. Хумусният слой ще бъде отделен и депониран преди започване на строителството. 
След приключване на строителството ще бъде използван за хоризонталната планировка на 
терена.

9. При спазване на предложените от възложителя компенсиращи мерки, условията в 
становището на РЗИ-Добрич, с изх. № 10-80/1/14.08.2019г. и на настоящото решение, 
реализацията и експлоатацията на ИП не е свързано със създаване на рискове за околната 
среда и човешкото здраве.

II. Местоположение па ИП, което може да окаже отрицателно въздействие върху 
нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези 
характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и 
одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и 
възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, 
вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове; абсорбционен 
капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, 
речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; 
защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична 
мрежа; територии, свързани с ИП, в които нормите за качество па околната среда са 
нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; 
ландшафт и обекти с историческа, културна шш археологическа стойност; територии 
и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна 
защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ е идентификатор 30185.28.32 
(номер по предходен план: парцел: VII, VIII), с площ 2964 кв.м, урбанизирана територия, с 
НТП „За стопански двор“, по плана на с. Загорци, общ. Крушари, обл. Добрич; жилищните 
сгради отстоят на около 240 м от производствената площадка; в съседство на площадката са 
разположени частни и общински земи, и земи извън регулация.

2. В района на инвестиционното предложение няма видими и/или открити обекти от 
недвижимо културно наследство (исторически, архитектурни и археологически 
паметници), определени по реда на Закона за културно наследство.

3. Площадката на инвестиционното предложение не засяга санитарно-охранителни 
зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около 
водоизточници за минерални води, използвани за питейни и хигиенни нужди, и др.

4. Спецификата и мащабите на ИП не предполагат оказване на негативно въздействие 
върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси.

5. Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 
от Наредбата за ОС, но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 
1 от същата наредба, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, 
ал. 4 във връзка е an. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата 
за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата наредба, преценката за вероятната 
степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близката защитена зона BG0000107 
“Суха река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, е, че ИП
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няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и 
целите на опазване в зоните, поради следните мотиви:

5.1 Територията, предмет на ИП, е извън границите на горецитираната защитена зона -  
33 BG0000107 “Суха река”, отстои от нея на около 5 км.

5.2 Местоположението на ИП, е извън границите на защитени територии, като най- 
близо разположената е защитена местност „Суха река”, отстои на около 12 км.

5.3 С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни 
зони. Най-близката планинска местност -  Камчийска планина, е на разстояние около 95 км, 
а най-близката влажна зона -  язовир Оногур, е на около 15 км от територията, предмет на 
ИП.

5.4 С реализацията на ИП не се очаква да бъдат засегнати пряко типове природни 
местообитания и местообитання на видове, предмет на опазване в защитената зона, предвид 
факта, че територията, предмет на ИП, е извън нея.

5.5 Не се очаква косвено влияние, включително и кумулативно, върху видове животни 
и техните местообитания, предмет на опазване в зоната, както по отношение на евентуални 
процентни загуби и фрагментация, така и по отношение на безпокойство, поради факта, че 
територията, предмет на ИП, е урбанизирана и антропогенно повлияна и отдалечена от 33 
BG0000107 “Суха река”.

5.6 Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да 
окажат значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания и 
местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0000107 “Суха река”.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като 
се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с 
критериите no т. I и 2 по отношение на въздействието на ИП върху елементите по чл. 
95, аз. 4. предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като 
географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); 
естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; 
интензивността и комтексността на въздействието: вероятността за въздействие: 
очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на 
въздействието: комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени 
инвестиционни предложения: възможността за ефективно намаляване на въздействията:

1. При изпълнение на предложените от възложителя компенсиращи мерки и на 
условията към настоящото решение по време на преустройството и експлоатацията на ИП 
не се очаква значително отрицателно въздействие, вкл. кумулативно, върху компонентите и 
факторите на околната среда. За намаляване на визуалния дискомфорт и шумовото 
натоварване се предвижда озеленяване с подходящи за района дървесни и храстови видове.

2. Строителните дейности ще се извършат в границите на Г1И по стандартни методи за 
строителство и на база разработен от изпълнителя и одобрен от компетентните органи план 
за безопасност и здраве, включващ и мерки за опазване на околната среда. Извършване на 
опасни дейности и такива, създаващи риск за състоянието на околната среда не се 
предвиждат.

3. Въздействието по време на нормална експлоатация е пряко, допустимо, постоянно, 
локално, в границите на ПИ, без отрицателен кумулативен ефект.

4. При нормална експлоатация на ИП по отношение на атмосферния въздух, водите, 
влиянието на отпадъците, вредните физични фактори и биоразнообразието въздействието е 
минимално и обратимо.

5. Със становището си РЗИ-Добрич (писмо с изх. № 10-80/1/14.08.2019г.), преценява, че 
представената информация във връзка с реализиране на ИП съдържа факти и данни, които 
дават основание да се направи заключение, че същото няма вероятност да окаже 
неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при спазване 
на следните условия:
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5.1 Спазване на действащото законодателство и недопускане на вредности в 
прилежащата зона над допустимите здравни норми.

5.2 Стриктно спазване на предвидените в информацията мерки за недопускане на 
акустичен, одорантен и атмосферен дискомфорт, вследствие реализиране на ИП.

5.3 Транспортните средства да използват съществуващия път от южната страна на 
населеното място за достьп до дестилерията, с оглед ограничаване на вредните фактори 
(шум и прах) в най-близката жилищна зона.

5.4 Ежедневно извозване на отработената растителна суровина, като до извозването й 
същата следва да се съхранява в закрито помещение.

5.5 В случай, че ИП попада в санитарно-охранителни зони на водоизточници и 
съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, следва да се спазват забраните и 
ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко 
отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба №  
3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и 
експлоатация на СОЗ около водоизточници и съоръжения за питейно-битово 
водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, 
профилактични, питейни и хигиенни нужди.

5.6 В случай, че възложителят се явява производител на козметични продукти, същият 
следва да изпълни изискванията на чл. 10, т. 1 и чл. 13 на Регламент 1223/2009г. (ЕО) на 
Европейския парламент и на Съвета от ноември 2009г. относно козметичните продукти, 
както и чл. 36, an. 1 от Закона за здравето.

6. Спецификата и местоположението на разглежданото ИП не предполагат 
трансгранично въздействие при преминаването му през всички етапи на изпълнение и 
експлоатация.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:
Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС кметът на Община 

Крушари в писмо с вх. № 26-00-1315/А4/24.06.2019г. е предоставил информация на 
компетентния орган (РИОСВ-Варна) за начините на обявяване на ИП.

На основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС РИОСВ-Варна, на 19.06.2019г. е публикувала на 
интернет страницата си, съобщение за ИП за изразяване на становища от заинтересованите 
лица относно по-горе цитираното ИП.

РИОСВ-Варна, е предоставила на кмета на община Крушари, и на км. наместник на с. 
Загорци, общ. Крушари, на 12.06.2019г. уведомление с информация за ИП за обявяване на 
интернет страниците си и/или на обществено достъпно място за изразяване на 
становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации, съгласно 
изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС.

На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС РИОСВ-Варна, на 05.08.2019г. е 
публикувала на интернет страницата си, съобщение с информация по Приложение № 2 от 
същата наредба за изразяване на становища от заинтересованите лица относно по-горе 
цитираното ИП.

РИОСВ-Варна, е предоставила на кмета на община Крушари, и на км. наместник на с. 
Загорци, общ. Крушари, на 05.08.2019г. информацията за ИП по Приложение № 2 на 
Наредбата за ОВОС, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от същата наредба.

С писмо (вх. № 26-00-1315/А9/26.08.2019г.) кметът на община Крушари и с писмо (вх. 
№ 26-00-1315/А 10/02.10.2019г.) км. наместник на с. Загорци, общ. Крушари, са
информирали РИОСВ-Варна, че в осигурения 14-дневен обществен достьп до 
информацията за ИП (чрез поставено съобщение на интернет страницата на общината и на 
информационното табло в сградата на общината с адрес: с. Крушари, общ. Крушари, ул. „9‘ 
т" Септември“ № 3-А, за периода от 06.08.2019г. до 21.08.2019г. и чрез поставено 
съобщение на информационното табло в сградата на Кметството в с. Загорци, общ. 
Крушари, за периода от 06.08.2019г. до 21.08.2019г.) няма постъпили 
становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.
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До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за проявен 
обществен интерес - няма устно изразени и/или постъпили, писмени възражения срещу 
реализацията на ИП,

Реализацията на ИП да се извърши и при спазване на следните задължителни за 
изпълнение от възложителя УСЛОВИЯ:

1. Да се извърши регистрация на етеричното масло от лавандула в Европейската 
Агенция по химикали (ЕСНА), съгласно изискването на чл. 6, § 1 от Регламент (ЕО) №  
1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на 
химикали (REACH).

2. Да се нотифицира ЕСНА за класификацията и етикетирането на етеричните масла 
произвеждани в количества под един тон на година, съгласно изискването на чл. 40 от 
Регламент (ЕО) N° 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането 
на вещества и смеси (CLP).

3. Произведените етерични масла да се класифицират, опаковат и етикетират в 
съответствие с изискванията на Регламент CLP.

4. Да се изготвят информационни листове за безопасност (ИЛБ) за етеричните масла, в 
съответствие с приложение II на Регламент REACH, изменено с Регламент (ЕС) 2015/830 от 
28.05.2015г. ИЛБ да се предоставят на професионалните потребители, съгласно изискването 
на чл. 31 на Регламент REACH.

5. Да се извърши оценка на безопасността на съхранението на опасните химични 
вещества, съгласно изискването на чл. 9 на Наредбата за реда и начина за съхранение на 
опасни химични вещества и смеси (Обн. ДВ бр. 43/2011г.), във формат и в съответствие с 
указанията, утвърдени със Заповед № РД-288/2012г. на министъра на околната среда и 
водите.

6. Съхранението на опасните химични вещества да се извършва в съответствие с 
изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и 
смеси.

7. Да се поддържа в наличност доклада от извършената класификация на 
предприятието/съоръжението по чл. 103, ат. 1 на ЗООС, както и всяка негова актуализация 
и да се предоставя при поискване на органите по чл. 148, ал. 3 на ЗООС, съгласно 
изискването на чл. 6, ат. 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни 
вещества и ограничаване на последствията от тях (Обн. ДВ бр. 5/2016г. с изм. и доп.).

8. Височината на изпускащото устройство (комин) задължително следва да бъде равна 
или по-гояяма от 12 м за осигуряване разсейването на емитираните вредни вещества в 
атмосферния въздух, съгласно представените резултати от изчисленията, извършени по 
Методиката за изчисляване височината на изпускащите устройства, разсейването и 
очакваните концентрации на замърсяващи вещества в приземния слой на атмосферния 
въздух

По време на строителството:
9. Да се изпълняват засилени мерки за ограничаване на прахоотделянето, в т.ч. и 

оросяване на строителните площадки и пътищата при сухо време.
Преди въвеждане в експлоатация:
10. На организирания неподвижен източник на емисиите вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух да се изработи и утвърди пробовземна точка в съответствие с 
изискванията на чл. 11 и чл. 12 от Наредба А" 6 за реда и начина за измерване на емисиите 
на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници 
(Обн. ДВ бр. 31/1999г. с изм. и доп.);

11. Да се извършат собствени периодични измервания на емисиите вредни вещества, 
изпускани в атмосферния въздух, съгласно изискванията чл. 31, ал. 1, т. 1 от Наредба N° 6.
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Измерванията да се извършат в експлоатационни условия по време на 72-часовите 
изпитвания.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на 
изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и 
подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на 
отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на ИП iau на някое от обстоятелствата, 
при които е било издадено настоящото решение, на основание чл. 93. ai. 7 от ЗООС 
възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОС В-Варна.

На основание чл. 93. ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години 
от датата на издаването му не е започнало осъществяването на ИП.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуачния кодекс 
чрез директора на РИОСВ-Варна, пред министъра на околната среда и водите и 
Административен съд Добрич в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 0 3 . Ю. 2019
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