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по реда на чл. 10, ал. 1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за
съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложение с предмета и
целите на опазване на защитените зони

Приложение № 1 към чл. 10, ал. 1- ЧАСТ Б

Информация за възложителя : "Естер ойл Начеви" ООД дружество, регистрирано в
Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200474331, със седалище и адрес на
управление: гр.Генерал Тошево ,ул. "В.Априлов" №2, вх.А, ет.2, ап.5
Лице за контакти: Миглена Чорбаджиева, тел: 0887/626010
Адрес за кореспонденция: гр.Варна, ул."Батак" №7, оф.5

2. Обща информация за предложеното инвестиционно предложение: Инсталацията ще се
монтира в новоизграждаща се  постройка открит тип за разширение на  съществуващ навес, в
който се намира работещата в момента дестилерия. Имотът, в който се намира и работи
дестилерията,  е собственост на "Естер ойл Начеви" ООД.
Необходимата площ за допълнителната мощност към инсталацията е 110 кв.м.
Капацитета на новото съоръжение е 30 т/денонощие суровина.Общата суровина за преработка,
когато новата мощност влезе в езксплоатация,  ще бъде 90 т/денонощие.Работещата в момента
дестилерия отговаря на всички изисквания за такъв вид съоръжение със съответните ежегодни
протоколи за техническа годност. Сграда и обслужващи постройки са със статут на дестилерия.
Технологията на новото съоръжение е съобразена с всички изисквания за опазване на околната
среда и е в съответствие с работещата инсталация .

Инсталацията не генерира емисии на вредни вещества.
Инвестиционното предложение подлежи на преценка за  необходимостта от ОВОС  за ИП по т.7,
буква „А” от списъка на категориите и дейностите, дадени в Приложение № 2 към чл.93, ал.1,
т.1 на ЗООС, на основание Ваше писмо с изх.№ 2600-7111/3 от 22.01.2016 г.

ИП обхваща:

А) Местоположение на инвестиционното предложение - област и община, землище
УПИ  ХХVІІІ-2119 гр. Генерал Тошево, обл.Добрич с обща  площ 1336 кв.м, от които за
инсталацията е необходима площ от 110 кв.м.
Б ) Срок за реализация и етапи на изпълнение на ИП.

Реализирането на обекта е в пряка зависимост от съгласувателните инстанции според
нормативната уредба на Република България.

Разглежданият обект ще се приеме за експлоатация едноетапно.

 Монтаж - предстои
 Експлоатация на допълнителната мощност- предстои

В) (отм. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г.)



И Н Ф О Р М А Ц И Я за преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху
защитена зона„Кардам" с код BG 0000569 на ИП „Монтиране на допълнителна мощност

към съществуваща дестилерия за преработка на етерично маслени култури” в УПИ
ХХVІІІ-2119 гр. Генерал Тошево, обл.Добрич

Page 2

Г) Цел и предмет на ИП- производство, жилищно, пътно и др.строителство
Производство на етерични масла.

Д) Необходимост от нова инфрастуктура.
Не се налага.

Е) (нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) природни ресурси, предвидени за
използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за
питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга
мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества,
съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови.

По време на строителството ще се използват готови строителни смеси и продукти и вода.По
време на експлотацията се ползва вода от наличен в имота водопровод.

3. Орган, отговорен за одобряването на ИП
Преценяването необходимостта от оценка за съвместимост са в компетенциите на РИОСВ-
Варна .
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Приложение № 2 към чл. 10 ал.1 и ал. 2 - Част Б

1. Характеристика на засегнатата територия:

От приложената скица се вижда, че имота, формиращ площадката на инвестиционното
предложение се намират в урбанизирана  територия на гр.Генерал Тошево, общ.Генерал Тошево,
област Добрич.

Границите и съседите са предимно урбанизирани имоти и пътища.

В тази връзка, реализацията на инвестиционното предложение няма да навреди на
съседните собственици и ползватели на обекти, нито ще изисква специалното им
приспособяване.

Отчитайки характера на ИП не може да се очакват никакви съществени въздействия върху
почва, води, въздух и никакви неблагоприятни въздействия върху фауната в съседни на
площадката на ИП територии.

Като цяло условията не са оптимални да се поддържа висока численост на популациите.
Бозайната фауна, като цяло е слабо застъпена, с отделни екземпляри от домашна мишка и сив
плъх.

В района са не са установени индивиди от редки и застрашени от изчезване видове
животни, потенциално защитени по Натура 2000.

Поземленият имот, предмет на инвестиционното предложение, в землището на
гр.Ген.Тошево не попада в защитени зони /ЗЗ/ от мрежата Натура 2000.

Най-близко разположена до ИП е защитената зона „Кардам" с код BG 0000569 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 .

Като се има пред вид, че района е урбанизирана територия, става ясно, че не може да се
очаква значително въздействие върху местообитанията на видовете или нарушаване на
биологичната разнообразие в резултат на реализацията на ИП.

Инвестиционното предложение не влиза в противоречие с настоящото и бъдещото
ползване на други земи в района. В съседство на инвестиционното предложение не се ограничава
използването на имотите за традиционните цели или съгласно тяхната категория, статут или
собственост.

Площадката на инвестиционното предложение не попада:
 в границите на защитени зони от Националната екологична мрежа Натура 2000.
 в границите на санитарно – охранителни зони около водоизточници и съоръжения за

питейно - битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за
лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.;

 в границите на територии, обявени за опазване на стопански значими водни
биологични видове;

 в границите на територии, чувствителни към хранителни съставки, включително
територии обявени за уязвими зони съгласно Директива 91/676/ЕЕС за опазване на водите от
замърсяване с нитрати от селскостопански източници и територии, обявени за чувствителни зони
съгласно Директива 91/271/ЕЕС за пречистването на градските отпадъчни води.

Изграждането на ИП не предполага  някакво сериозно въздействие върху  защитена
зона „Батова“, с код BG0002082 и защитена зона „Крайморска добруджа” с код BG 0000130  и не
застрашава по никакъв начин местообитанията на редки растителни и животински видове.
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Експлоатацията на ИП не предвижда замърсяване на околната среда над допустимите норми и не
представлява опасност за нея.

2.(Доп.,ДВ.бр.81 от 2010 г.) Актуални скици на имотите, в които ще се реализира
инвестиционното предложение съдържащи списъци с координатите на точките,
определящи границите на поземлените имоти или партиди на имотите в случаите, когато
скицата се издава от общинска служба по земеделие, или координатни точки на трасето на
линейните обекти на техническата инфраструктура, придружени от информация за
използваната координатна система, или координатни точки, определящи териториалния
обхват на инвестиционното предложение за площни обекти,  придружени от информация
за използваната координатна система.

В приложението

3. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, схеми, и др. - по
преценка на възложителя

Дата:......................... Възложител:.............................

гр. Варна


