
Представено от „ОРЕГАНО БГ“ ЕООД уведомление за „Модернизация и 

оборудване на цех за производство на етерични масла“ 

 

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

156/11.02.2019г. 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 модернизация и оборудване на цех за 

производство на етерични масла в УПИ І-13157, кв.13 /ПИ с идентификатор 62774.13.157/ в 

землището на с. Рогач, общ. Крумовград, НТП: за друг вид производствен, складов обект с 

площ 10 850 м
2
. 

Предприятието ще бъде с капацитет 9 тона преработвана суровина на ден /хвойна плод 

и вършина, иглолистна вършина, бял риган и здравец/. В цеха ще се извършват следните 

операции: съхранение на етерично-маслени суровини; парна дестилация; отделяне и 

съхраняване на етеричното масло; двойна дестилация - кохобация на първичен дестилат. 

Необходимата топлинна енергия за производство на етерични масла ще се осъществява 

от котел на твърдо гориво – дърва. 

Отработената тревна маса от производството ще бъде продавана за фураж на преживни 

животни или за наторяване. 

На площадката не се предвижда да се съхраняват и употребят химични вещества в 

самостоятелен вид и в смеси и такива попадащи в Приложение 3 от ЗООС. 

Така заявено инвестиционното предложение попада 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 чл. 31 от Закона за биологичното 

разнообразие(ЗБР): 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се 

установи, че УПИ І-13157, кв.13 по плана на с. Рогач, общ. Крумовград, в който се предвижда  

модернизация и оборудване на цех за производство на етерични масла не попада 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 разположени до имота са 

защитени зони BG0001032 „Родопи Източни”, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за 

опазване на природните местообитания и BG0002012 „Крумовица”, обявена със Заповед № 

РД-765/28.10.2008г. за опазване на дивите птици. 

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 

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. 

Дадени са указания за провеждане на процедурата по преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС 

Допълнително е изискана следната информация: 

 очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, 

технологични, др.), отвеждане и заустване на „технологичните“ води във водоплътна изгребна 

яма/повърхностни води и др., замърсеност, необходимо ли е изграждане на пречиствателните 

съоръжения за третирането им. 
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 при заустване на „технологичните“ води в повърхностни води е необходимо да се 

стартира процедура за получаване на разрешително за заустване в БД ИБР - Пловдив. 

 да се представи договор за изгребване на „септичната яма“ с лицензирана фирма за 

извършване на тази дейност. 

 топлинна мощност на използвания в процеса на дестилация котел в kW (MW). 

 информация за височината и вътрешния диаметър на изпускащото устройство 

(комин), отвеждащ димните газове от котела. 

 Височината на изпускащите устройства трябва да отговаря на изискванията на чл. 4 от 

Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества 

(замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на 

емисии /обн., ДВ, бр. 64 от 5.08.2005 г./. 

Обърнато е внимание, че: 

1. За да се използва за храна на животни или за наторяване, остатъкът от 

дестилацията на етерични масла следва да бъде признат за страничен продукт по реда на чл. 4, 

ал.3 от ЗУО. В противен случай остатъкът от дестилацията на етерични масла следва да бъде 

класифициран като отпадък, за образуваните количества отпадък да бъде заверена отчетна 

книга по образец към Наредба №1/2014 г., в която да се води редовна, ежемесечна отчетност 

за образуваните и предадени отпадъци. Отпадъците се предават само при наличие на писмен 

договор с лица, притежаващи документ по чл.35 ЗУО. 

2. Съгласно изискванията на Регламент 1907/2006 (REACH) производството на 

етерични масла е производство на вещества, които подлежат на регистрация в Европейската 

агенция по химикали (ECHA) в Хелзинки. 

При пускане в експлоатация и за фаза на експлоатацията: 

1. В случай, че произвежданите етеричните масла са в количества от 1 тон на година 

или повече, възложителят има задължение да подаде регистрация на тези вещества в 

Европейската Агенция по химикали (ECHA) съгласно изискването на чл. 6 от Регламент (ЕО) 

№ 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали 

(REACH). 

2. В случай че произвежданите етеричните масла изпълняват критериите за 

класифициране като опасни съгласно Регламент (ЕО) №1272/2008 относно класифицирането, 

етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP), да бъдат опаковани, етикетирани и 

снабдени с информационни листове за безопасност (ИЛБ). Информационните листове за 

безопасност да отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) № 2015/830 за изменение на 

Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването 

и ограничаването на химикали (REACH). 

3. Да се извърши нотификация в Европейската Агенция по химикали (ECHA) на 

веществата (етеричните масла) по реда на чл. 40 от Регламент (ЕО) №1272/2008 относно 

класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP). 

 

 

 

Копие от писмото е изпратено до Община Крумовград и Кметство село Рогач. 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 20.02.2019г./ 

 


