
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Р Е Ш Е Н И Е  № БС - 15 - ПР / &,()$.  2021г,
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху

околната среда

На основание чл. 93, ал.1, т.1 във връзка с ал.З и ал.6 от Закона за опазване на околната среда, 
чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда (Наредбата по ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за 
биологичното разнообразие (ЗБР), чл.2, ал.1, т.1, чл.4, чл.ба, т.2, чл. 40, ал. 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 
по ОС) и представена писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл. 6, от 
Наредбата за ОВОС и по чл.Ю, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС с вх. № ПД-2488 от 04.12.2020 г. 
и доп. инф. от 29.01.2021г. и 25.02.2021г., както и получено становище от Регионална 
здравна инспекция -  Бургас (РЗИ-Бургас) с изх. № 10-129-3 от 09.02.2021 г.

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение: „Изграждане на дестилерия за етерично-маслени култури и склад за тяхното 
съхранение в ПИ с идентификатор 73388.86.6 по КК на с. Тръстиково, община Камено“ с 
възложител: Петър Стефанов, което няма вероятност да окаже значително отрицателно 
въздействие върху човешкото здраве, околната среда, природните местообитания, популации 
и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.

Възложители: Петър Стефанов

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда изграждане на нова промишлена сграда 
-  дестилерия за етерично-маслени култури и склад за тяхното съхранение в ПИ с 
идентификатор 73388.86.6 по КК на с. Тръстиково, община Камено (№ 086006 по КВС), 
местност „Юрутлука“ в землището на с. Тръстиково, община Камено.

Имотът е с площ 3790 кв. м, със сменено предназначение на 3000 кв. м за неземеделски 
нужди /съгласно Решение № КЗЗ -7 на Комисията за земеделските земи от 26.09.2000г., т. 1-3, 
с което се разрешава промяната предназначението на 3000 кв. м земеделска земя в землището 
на с. Тръстиково, община Камено/.

За ПИ 086006 по КВС, местност „Юрутлука“ в землището на с. Тръстиково, община 
Камено е издадено Разрешение за строеж № 26/02.05.2017г. от Община Камено за „Открит 
паркинг за три автомобила и пътен достъп“. Съставен е и протокол за откриване на 
строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж: Открит паркинг за
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три автомобила и пътен достъп в ПИ 086006 по КВС, м. „Юртлука“, землище на с. 
Тръстиково, община Камено.

За реализацията на ИП се предвижда строеж на нова промишлена сграда, в която ще се 
осъществяват дейности по производството на етерични масла чрез парна дестилация на 
етерично-маслени култури, предимно лавандулов цвят. Възможна е и преработка и на други 
маслодайни растения- лайка, мента, салвия, маточина, бял равнец и други, за които ще се 
използва същата технология. Инсталацията ще се състои от четири броя дестилационни 
апарата, с вместимост 3 куб.м . Максималния капаците на дестилерията е преработка на 6,6 т / 
8ч. Годишно се предвижда преработка на 300 т. суровина и добив на около 2 т. масло, за 
период на работа на предприятието от месец юни до месец август. Производството на 
етерично масло над 1 т/год. от различни етерични култури се счита за производство на 
химично вещество и подлежи на регистрация съгласно изискванията на Дял II на Регламент 
(ЕО)№ 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на 
химикали (REACH).

Технологичният процес на производството на етерични масла е следният:
На вход етерично-маслената култура се приема и почиства. Дестилаторите се запълват 

със суровина /с използване на кошове или чрез подемно съоръжение/. След напълването на 
апаратите се подава пара, чиято скорост и количество зависят от вида на суровината, чрез 
кранове. Парата, подадена в дъното на дестилатора, преминава през суровината, обогатява се 
на етерични масла и постъпва в кондензационен модул. След приключване на парната 
обработка, отработената суровина се изважда и се изсипва в специално ремарке с последващо 
оползотворяване.

Обогатената на етерични масла пара преминава към кондензатор. Парата преминава през 
тръби, около които тече охлаждаща вода. При пътя си парите индеректно контактуват с 
охлаждаща вода, които постепенно се кондензират. Кондензираната течност, заедно с 
етеричното масло в нея преминава през вертикални тръби, където започва кондензацията на 
етеричното масло. След това кондензата постъпва във флорентински съд. Там етеричното 
масло се разделя от водата в горната част на съда. Отделеното масло се събира в съд за масло, 
а водата се събира в съд за дестилатна вода или отива в котела, като омекотена вода. 
Технологията не предвижда генериране на отпадъчни води -  работи се във водооборотен 
цикъл. Необходимата за процеса пара ще се получава чрез котел с капацитет 650 кг. пара/час.

При експлоатацията на обекта се предвижда осигуряване на питейно-битово 
водоснабдяване от водопроводната система на с. Тръстиково.

Не се предвижда формиране на отпадъчни производствени води. Формираните битово- 
фекални води от обслужващия персонал ще се заустват в безотточен черпателен резервоар.

Захранването на дестилерната с електричество ще се осъществява от 
електроразпределителната мрежа на с. Тръстиково.

Инвестиционното предложение : „Изграждане на дестилерия за етерично-маслени култури 
и склад за тяхното съхранение в ПИ с идентификатор 73388.86.6 по КК на с. Тръстиково, 
община Камено“ попада в обхвата на т. 7, буква „а“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т.1 
от ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 
ОВОС, отразена в настоящото решение.

Имотът, предмет на настоящото ИП не попада в границите на защитени територии по 
смисъла на Закона за защитените територии. Имотът не попада и в границите на защитени 
зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена 
зона е BG0000198 „Средецка река“ за опазване на природните местообитания и на дивата

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.З, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200
e-mail; riosvbs(5)unacs.bg. www.riosvbs.com

http://www.riosvbs.com


флора и фауна, приета с РМС №122/2007г. /ДВ, бр. 21/09.03.2007г./.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на 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 и подлежи 
на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените 
зони по реда на чл. 31, ал.4, във връзка с чл.31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, 
която е проведена чрез процедурата за преценяване необходимостта от ОВОС и отразена в 
настоящото решение.

На основание чл.40, ал.З от Наредбата за ОС и въз основа на критериите по чл.16 от нея, е 
направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони, 
съгласно която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително 
отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на 
видове предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.

МОТИВИ:

I. Характеристика на инвестиционно предложение: размер, засегната площ, параметри, 
мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и кумулиране с други 
съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения оформление на 
инвестиционното предложение в неговата цялост;използване на природни ресурси, 
земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на 
отпадъци замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, 
които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от 
изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото 
здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на на нова промишлена сграда -  
дестилерия за етерично-маслени култури и склад за тяхното съхранение в ПИ с 
идентификатор 73388.86.6 по КК на с. Тръстиково, община Камено. Имотът е с площ 3790 кв. 
м, със сменено предназначение на 3000 кв. м. за неземеделски нужди /Съгласно Решение № 
КЗЗ -7 на Комисията за земеделските земи от 26.09.2000г., т. 1-3, с което се разрешава 
промяната предназначението на 3000 кв. м. земеделска земя в землището на с. Тръстиково, 
община Камено/.

2. На територията на обекта не се предвижда изграждане на водовземни съоръжения от 
повърхностни и/или подземни води. Водоснабдяването на имота с вода за битово-питейни 
нужди ще се осъществява от водопроводната система на с. Тръстиково.

3. ИП не предвижда генериране и заустване на производствени отпадъчни води. 
Дейността ще се осъществява при работа на дестилационните апарати във водооборотен 
цикъл. Ще се формират битово-фекални води от персонала в обекта, които се предвижда да се 
заустват във водоплътен черпателен резервоар. От измиването на на дестилаторите ще се 
формират отпадъчни води, които ще се отвеждат чрез каломаслоуловител във водоплътен 
черпателен резервоар.

4. С реализацията на ИП не се предвижда нова или промяна на съществуващата пътна 
инфраструктура. До имота ще се достига по съществуващи полски пътища, както и по 
третокласен път, граничещ с него.

5. При реализацията на инвестиционното предложение съгласно заложените параметри и
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предвидени мерки не се очаква възникване на риск за човешкото здраве при спазване на 
определени условия, съгласно становище с изх. № 10-129-3/09.02.2021г. Регионална здравна 
инспекция -  Бургас.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: 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 инвестиционното предложение, в които нормите за 
качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава 
вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или 
археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен 
статут или подлежащи на здравна защита:

1. Предвижда се ИП да се осъществи в границите на ПИ с идентификатор 73388.86.6 по 
КК на с. Тръстиково, община Камено, местност „Юрутлука“ в землището на с. Тръстиково, 
община Камено. Имотът е с площ 3790 кв. м, със сменено предназначение за неземеделски 
нужди на 3000 кв. м.

2. Имотът, предмет на ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на 
Закона за защитените територии. Имотът не попада и в границите на защитени зони по 
смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е 
BG0000198 „Средецка река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 
фауна, приета с РМС №122/2007г. /ДВ, бр. 21/09.03.2007г./.

III, Типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната среда: 
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 комплексността на 
въздействиетовероятността 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. Имотът е в непосредствена близост до населеното място и не се засяга територия, 
включена в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 
място) и защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.

2. Реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до 
фрагментация, унищожаване и/или увреждане на природни местообитания, предмет на 
опазване в най-близо разположената защитена зона BG0000198 „Средецка река” за опазване 
на природните местообитания и на дивата флора и фауна, тъй като имотът е на повече от 5 км 
от нея.

3. Предвид характера на инвестиционното предложение /изграждане на производствено -  
складова база с дестилерия за производство на етерични масла/ и местоположението на имота, 
не се очаква дълготрайно и значително по степен безпокойство, което да доведе до трайно и

I

£ W  Ш1  i s o  « 0 1

j
С П Г О Т Е С  /

&

V
U K A S

MANAWMWT
m i  im <

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.З, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200
e-mail: riosvbs(5)unacs.bg. www.riosvbs.com

http://www.riosvbs.com


1
необратимо прогонване на видовете, предмет на опазване в гореописаната най-близо 
разположена защитена зона, както и до изменение в структурата и числеността на 
популациите им.

4. Не се очаква реализацията на предвиденото инвестиционно предложение да доведе до 
кумулативно въздействие със значителен ефект върху природни местообитания, 
местообитания и популации на видове, предмета на опазване в най-близо разположената 
защитена зона, поради нейната отдалеченост.

5. Поради отдалечеността на имота на ИП от границите на Република България и 
естеството на дейностите, не се очаква трансгранично въздействие върху околната среда.

IV  Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС за постъпилата 
в РИОСВ-Бургас информация по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, 
инспекцията е осигурила обществен достъп на интернет страницата си и на информационното 
табло в сградата на инспекцията.

2. На основание чл.6, ал.9, т.2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ-Бургас е 
предоставила с писмо с изх. № ПД-2488 от 08.12.2020г. искането за преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС и информацията по Приложение №2 на Община 
Созопол, за да осигури обществен достъп на информацията.

3. В съответствие с изискванията на чл.6, ал.10, т. 2 от Наредбата за ОВОС община 
Камено, с писмо с изх. № 32-00-236 от 30.12.2020г. уведомява, че за информацията е осигурен 
обществен достъп на видно място в сградата на общината и на сайта на Община Камено. С 
цитираните писма общината удостоверява, че в законоустановения срок не са постъпвали 
становища, възражения, мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

4. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Бургас няма 
изразени устно или депозирани писмени възражения срещу реализацията на инвестиционните 
предложения.

ПРИ СПАЗВАНЕ
НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ:

1. Да се спазват условията, заложени в становище на РЗИ-Бургас с изх. №10-129- 
3/09.02.2021 г., копие от което се прилага към придружителното писмо за предоставяне на 
настоящото решение.

2. Изчерпването и предаването на битово-фекалните отпадъчни води, водите от 
измиване на дестилационните апарати, както и от каломаслоулавителя да се извършва въз 
основа на сключен договор с ВиК оператор и документи, удостоверяващи предадените 
количества.

3. До въвеждане на обекта в експлоатация да се получат документи по чл. 35 от 
Закона за управление на отпадъците за третиране и транспортиране на отпадъка.

4. Отпадъчните газове от работата на котела да се изпускат в атмосферния въздух 
организирано през изпускащо устройство /комин/. Височината на изпускащото устройство 
трябва да отговаря на изискванията на чл. 4, ал. 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.
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5. Да се провеждат собствени периодични измервания /СПИ/ на емисиите на 
вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от котела за производство на пара /при 
условие, че номиналната мощност на горелката превишава 0,5 MW, в съответствие с 
изискванията на Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на 
вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници;

6. Да се извърши регистрация на етеричните масла произвеждани в количества от 1 
т. или повече на година в Европейската Агенция по химикали (ЕСНА), съгласно изискванията 
на чл.6 от Регламент (ЕО)№ 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и 
ограничаването на химикапи (REACH).

7. Да се извърши нотификация в ЕСНА на етеричните масла произвеждани под 1 
тон на година съгласно чл.40 от Регламент (ЕО) №1272/2008 относно класифицирането, 
етикетирането и опаковането па вещества и смеси (CLP).

Производството на етерично масло от различни етерични култури се счита за 
производство на химично вещество и подлежи на регистрация съгласно изискванията на Дял 
II на Регламент (ЕО)№ 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и 
ограничаването на химикали (REACH). При производство съответното вещество в количество 
от 1 тон или повече на година регистрацията следва да се удостовери с представяне на 
регистрационен номер от ЕСНА, издаден на производителя-регистрант.

При производство на химично вещество в количество под 1 тон за година да се 
извърши нотификация по чл.40 от Регламента (ЕО) №1272/2008 относно класифицирането, 
етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) в Европейската агенция по химикали. 
Извършената нотификация от производителя на съответното химично вещество се 
удостоверява с представяне на документ за извършена нотификация по чл.40 от Регламент 
CLP, издаден от ЕСНА.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 
посочения му капацитет, същото не отменя задълженията на възложителя по 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 по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното 
предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било 
издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми 
РИОСВ гр. Бургас своевременно.

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 осъществяване на инвестиционното 
предложение.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на 
Административно-процесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ Бургас пред 
Министъра на ОСВ и Административен съд по чл. 133 от АПК в 14 дневен срок от 
съобщаването му.
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