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О Б Я В А
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

Във връзка с провеждане на процедура по преценяване необходимостта от оценка 
въздействието върху околната среда и на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на ОВОС

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

ПРЕДОСТАВЯ

информация по Приложение № 5 към чл. 4, ал. 3 от Наредбата за условията и 
реда за извършване на ОВОС за изясняване обществения интерес към реализиране на 
инвестиционно предложение за „Увеличаване обема на производство на 
предприятие за производство на нерафинирано растително масло, шрот, пелети и 
белени слънчогледови ядки /дневно и годишно/ чрез монтаж на допълнителни 
съоръжения в обекта с местоположение: имот е идентификатор 57354.300.2691, гр. 
Полски Тръмбеш, общ. Полски Тръмбеш, област Велико Търново”, което ще се 
реализира в гр. Полски Тръмбеш с Възложител „Олива” АД.

Всички, които желаят да изразят становища, мнения, предложения и възражения 
относно реализацията на инвестиционното предложение могат да го направят писмено 
в РИОСВ- Велико Търново, адрес : гр. Велико Търново 5002, ул. "Никола Габровски" 
№ 68, e-mail: riosvt-vt@riosvt.org

Приложение № 5 е неразделна част от настоящата обява.

01.10.2019г.
гр. Полски Тръмбеш
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ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение

от ОЛИВА“ АД 
гр.Кнежа

Пълен пощенски адрес:5835 гр.Кнежа, ул,“Марин Боев“ №1,

Телефон, факс и ел. погца (e-mail): 0885300410; ptzb@oliva.bg

Управител т и изпълнителен директор на фирмата възложител:
Ангел Руменов Георгиев -  Изпълнителен директор

Лице за контакти:
Фридрих Катдер 0888376363

УВАЖАЕМИ Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че „ ОЛИВА ” АД има следното инвестиционно предложение:

Увеличаване обема на производство на предприятие за производство на 
нерафинирано растително масло, шрот, пелети и белени слънчогледови ядки (дневно и 
годишно) чрез монтаж на допълнителни съоръжения в обекта с местоположение: имот 
с идентификатор 57354.300.2691, гр. Полски Тръмбеш, общ. Полски Тръмбеш, област 
Велико Търново.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението
(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново 

инвестиционно предложение, и/или за разширение т и изменение на производствената 
дейност съгласно пртожепие № I т и пртожение № 2 към Закона за опазване на 
околната среда (ЗООС)

Инсталацията за производство на растителни масла от маслодайни култури и за 
производство на белени слънчогледови ядки е функционираща и въведена в редовна 
експлоатация -  провежда дейност съгласно Приложение №2 към ЗООС. 
Производствената дейност се осъществява в цехове Лющачен, Пресов (където се 
помещава инсталация за дегаминг и производство на лецитин) , Екстракция, 
Пелетизация ( в която има монтирани една линия за пелетизиране на шрот и две линии 
за пелетизиране на люспа), Калибриране и Цех за белени слънчогледови ядки.
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На площадката са изградени:

- Силозно-складово стопанство, обхващащо 18 бр.силози за съхранение на 
маслодайни семена, 1 бр. стоманобетонен силоз, 3 бр, силози за съхранение на 
сурова люспа, 2 бр, силози за съхранение на пелетизирана люспа, 1 бр. силоз за 
шрот, 1 бр. етажен склад за шрот и навес за шрот. Има изградено и маслено 
стопанство, състоящо се от 15 бр. резервоари за масло е различна вместимост.

- Зони за извършване на товаро-разтоварни дейности
- Лаборатория 

Механична работилница
- Парова централа

Инсталацията е действаща и към момента наличните съоръжения към цеховете работят 
с капацитет, съобразен с производствената програма на дружеството:

- Сурово (нерафинирано олио) -  240 т/денонощие
- Белени слънчогледови ядки -  48 т/денонощие
- Слънчогледов шрот -  240 т/денонощие
- Лецитин -  2,5 т/денонощие
- Слънчогледова люспа /за пелетизиране/ -  55 т/денонощие

За оптимизация на производствения процес и разширяване на производствените 
мощности с цел достигане на пълно натоварване, дружеството предвижда закупуването 
и монтирането н а :

- 4 бр. лющачни агрегата ЛС80 с прилежащи циклони с прозводителност до 80 
тона/денонощие или общо до 320 тона/ценонощие слънчоглед в Лющачен цех.

- Пускане в работен режим на нова преса в Пресов цех STELRING 400, с 
прилежащи охладител експелер, циклон и вентилатор.

- Нов лазерен сортировач TOMRA ЗС с производителност до 7,5 тона/час белени 
слънчогледови ядки в Цех за белени слънчогледови ядки. Машината ще бъде 
последователно подвързана след съществуващата в инсталацията IXUS Bulk ( с 
капацитет за предварително почистване 2,5 тона). По този начин, увеличавайки 
натоварването на цеха, финалното почистване ще се извършва от лазерен 
сортировач TOMRA ЗС ( е капацитет 7,5 т/час, който е определящ за 
производството на крайния продукт).

Чрез монтажа на горепосоченото технологично оборудване ще е възможно достигане 
на производствените мощности за преработка в Пресов цех и цех Екстракция до 1200 
тона/ден слънчогледово семе ( в това число начупените слънчогледови семена, 
отпаднали от сортирането в цеха за белени слънчогледови ядки).

След реализиране на инвестиционните намерения за закупуване и монтаж на 
гореописаните съоръжения, ще бъде възможно да се достигнат следните капацитети 
към отделните производствени звена, а именно:

Сурово (нерафинирано олио) -  550 т/денонощие 
Белени слънчогледови ядки -  180 т/денонощие



Слънчогледов шрот -  480 т/денонощие (от които 288 т пелетизиран) 
Лецитин -  5 т/денонощие
Слънчогледова люспа /за пелетизиране/ -  240 т/денонощие

Планираната промяна в дневния обем на произведените продукти не представлява 
инвестиционно предложение по смисъла на т. 17 от Допълнителни разпоредби на 
ЗООС, гласяща: "Инвестиционно предложение" е:

а) предложение за извършване на строителни работи ш и изграждане на инсталации 
или схеми,

б) друга намеса в естествената околна среда и ландшафта, включително добив на 
полезни изкопаеми.

Планираната промяна не представлява изменение на производствена дейност.

Всички дейности се извършват в съществуващи сгради и съществуващи 
производствени линии без промени.

Не се предвиждат никакви строителни дейности, а само монтаж на нови съоръжения по 
технологините линии в съществуващите инсталации.

2, Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; 
необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни ш и поддържащи 
дейности, в т.ч, ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова 
техническа инфраструктура (пътища/улгщи, газопровод, електропроводи и др.); 
предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Предприятието в град Полски Тръмбеш е действащо. Имотът е свързан към 
инженерната структура на град Полски Тръмбеш - ток, вода, канализация. Всички 
сгради и съоръжения, в които се осъществява дейността са съществуващи. Не се 
предвиждат никакви строителни дейности, а само монтаж на нови съоръжения, е които 
ще се постигне увеличаване на капацитета на производство.

Описаната в предходни процедури по Глава Шеста на ЗООС технология за 
производство на сурово масло и белени ядки ее запазва. Не се променя видът на 
използваните суровини, спомагателни материали и горива.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности 
в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост 
от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; 
орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на 
специален закон:

Няма такива

4. Местоположение:
(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се 

посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или 
правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост



до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, 
подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното 
наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова ши промяна на 
съществуваща пътна инфраструктура)

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор ПИ 57354.300.2691 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-32/ 08.06.201 Ог. на 
Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес на 
поземления имот в град Полски Тръмбеш, ул.’’Индустриална”, с трайно предназначение 
иа територията „урбанизирана”, начин на трайно ползване: „хранително-вкусовата 
промишленост”, целият с площ 94 550 (деветдесет и четири хиляди петстотин и 
петдесет) кв.м., с номер по предходен план: квартал 82 (осемдесет и две), парцел II 
(втори), при съседи на поземления имот: 57354.300.2074, 57354.300.1360,
57354.300.392, 57354.300.2087, 57354.300.391, 57354.300.2086, 57354.300.2085,
57354.300.1415, 57354.300.399, 57354.300.410, 57354, 57354.300.2080, 57354.300.398, 
57354.300.397, 57354.300.2555, 57354.300.2684, 57354.300.2093 съгласно кадастрална 
карта, одобрена със Заповед №РД-18-32/08.06.2010 година на Изпълнителния директор 
на АГКК. Имотът е собственост на "ОЛИВА" АД.

Населената част на град Полски Тръмбеш е на повече от 0.8 км в посока север, 
североизток и изток от заводската площадка. На 1470 м в северна посока се намира 
СОУ „Цанко Церковски” , а центърът на града е на около 1370 м по права линия.

Близо до промишлената площадка, върху която ще се реализира инвестиционното 
предложение, няма санитарно-охранителни зони на източници за централизирано 
питейно водоснабдяване и минерални води. В района не се намират детски и учебни 
комплекси, санаториуми, болници, зони за отдих, паркове, вилни и курортни зони, 
туристически обекти, паметници на културата и защитени природни територии.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и 
експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - 
чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане ш и  
ползване на повърхностни води и/ти подземни води, необходими количества, 
съществуващи съоръжения или необходимост от изграоюдане на нови)

Не се предвиждат никакво строителни дейности. По време на монтажа на новите 
съоръжения няма да бъдат използвани природни ресурси.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. 
приоритетни и/ти опасни, при които се осъществява ши е възможен контакт с 
води:

Неприложимо.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се предвиждат никакви строителни дейности. В този смисъл не се предвижда и



изграждане на нови организирани източници на емисии в атмосферния въздух.

От съществуващите организирани източници на емисии в атмосферния въздух се 
изпускат прах, общ органичен въглерод, CO, SO2 и NOx.

Увеличаването на обема производство в обекта не води до увеличаване на емисиите в 
атмосферния въздух.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвшсдания за тяхното 
третиране:

„ОЛИВА“ АД притежава утвърдени работни листи за класификация на образуваните 
отпадъци. За дейността по оползотворяване на слънчогледова люспа с цел 
производство на пара, дружеството притежава разрешителен документ, издаден по реда 
на Закона за управление на отпадъците.

Увеличаването на обема на производство в обекта не променя прилагания 
технологичен процес, както и използваните суровини и спомагателни материали. По 
тази причина не се очаква и промяна във вида на отпадъците, образувани от 
производствения процес.

С увеличаване на количеството слънчогледови семена, подавани към цех Лющачен, се 
очаква увеличаване на количествата образувани отпадъци с код 02 03 04. На 
територията на обекта е осигурено оползотворяване на отпадъка в Парокотелна 
инсталация или подаването му към цех Пелетизация люспа.

Реализацията на ИП не води до допълнително натоварване по фактор Отпадъци.

9. Отпадъчни води:
(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, 

промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им 
(пречиствателна станция/съоръжение и др,), отвеждане и заустване в 
канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

За имота има изградена канализационна мрежа, заустена в градската канализационна 
мрежа на гр.Пол ски Тръмбеш.

Увеличаването на обема на производство в обекта не променя прилагания 
технологичен процес, както и използваните суровини и спомагателни материали. Не се 
очаква и промяна във вида и състава на отпадъчните води, формирани от обекта. ИП не 
е свързано с монтаж и експлоатация на източници на отпадъчни води. Съществуващата 
площадкова канализационна мрежа е функционираща и се запазва.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката 
на предприятието/'съоръжението:

(в случаите по чл. 996 ЗООС се представя информация за вида и количеството на 
опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно 
пршооюение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване 
на последствията от тях)



Увеличаването на обема на производство в обекта не променя прилагания 
технологичен процес, както и използваните суровини и спомагателни материали. Не се 
променя вида и количествата на опасните химични вещества в обекта.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да 
предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

□ Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задълоюителна ОВОС, 
без да се извършва преценка.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)
Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, an. 2 

ЗООС, когато за инвестиционно предлооюение, включено в приложение № 1 или в 
приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или 
програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Прилагам;
1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет 

страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване 
или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или 
административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на 
инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомителя:
3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното 

предложение;
3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

4. Електронен носител -1 бр.

- Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в 
електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

- Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната


