
Представено от „БОЛАГРО“ ООД уведомление за инвестиционно предложение за 
„Маслодобивна фабрика“ 

 
Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД- 

390/09.10.2017г. относно горепосоченото и на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за 
условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
(Наредбата за ОВОС, обн. ДВ, бр. 25 от 18 март 2003г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 3 от 
05.01.2018г.) РИОСВ – Хасково Ви информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от ЗООС: 
Целта на инвестиционното предложение е изграждане на маслодобивна фабрика в УПИ 

V и УПИ VІ, кв. 2а, гр. Любимец. За ИП е издадено Разрешение на Кмета на община Любимец 
за изработване на комплексен проект ПУП-ПЗ и инвестиционен проект с № Л-2197-
1/06.07.2017г. В маслодобивната фабрика се предвижда производството на 62 400 
тона/годишно или 200 т/ден сурово растително масло, и 93 600 тона/годишно или 300 т/ден 
пулпа от преработката на 156 000 тона/годишно или 500 т/ден на маслодайно семе 
(слънчоглед, царевица, канола, соя и др.). 

Съгласно разпоредбите на чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно 
предложение, включено в Приложение № 1 или № 2, се изисква и изготвянето на 
самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2, какъвто е Вашият случай, може да се 
допусне извършването на само една от оценките по реда на глава шеста от ЗООС, която в 
случая да е процедурата по преценяване необходимостта от извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда (ОВОС). 

На този етап може да бъде определено, че предвидените дейности, попадат в обхвата на 
т. 7 буква „а“ от Приложение 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия, 
инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от 
извършването на ОВОС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за 
произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Хасково 

II. По отношение на изискванията на глава седма Раздел І от ЗООС: 
 На територията на дружеството се очаква да се съхраняват и употребяват химични 
вещества в самостоятелен вид (хексан) от Приложение 3 на Закона за опазване на околната 
среда (ЗООС). 

Дружеството е извършило класификация по чл. 103, ал. 1 от ЗООС на предприятието 
в съответствие с критериите по Приложение 3 на ЗООС и я е документирало по образец 
съгласно Приложение 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества 
и за ограничаване на последствията от тях (обн. ДВ, бр. 5/19.01.2016 г.). 

Съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗООС, предприятието не отговаря на дефинициите за 
„предприятие/съоръжение с нисък или висок рисков потенциал“ (§ 1, т.31а и т.31б от 
допълнителните разпоредби на ЗООС) и не се изисква да внася уведомление за класификация 
до министъра на околната среда и водите. 

В случай, че настъпи промяна във вида и/или количествата на опасните вещества, от 
Приложение 3 към ЗООС, водеща до класификацията на предприятието с нисък или висок 
рисков потенциал, съгласно чл. 103, ал. 5 от ЗООС оператора има задължение да подаде до 
МОСВ актуализирано уведомление за извършената класификация. 

III. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 
разнообразие(ЗБР): 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се 
установи, че УПИ V и УПИ VІ, кв.2а, гр. Любимец, за които се предвижда изграждане на 
маслодобивна фабрика не попадат в границите на защитени територии по смисъла на 
Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната 
мрежа Натура 2000. Най-близко разположена е защитена зона BG0000578 „Река Марица”, 
приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1от Наредба за 
условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти 
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и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони 
(Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007г., посл. изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018г.) и 
подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе 
цитираната защитена зона по реда на чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от Закона за 
биологичното разнообразие, която процедура се съвместява с преценката за необходимостта 
от извършване на ОВОС. 

 

Копие от писмото е изпратено и до община Любимец. 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 15.01.2018г./ 


