Р Е Ш Е Н И Е № СЗ-43-ПР/2012 г.
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда
На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за
опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) чл.
31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 2 ал. 1, т. 1, чл. 8, ал.
1, т. 2, чл. 40 ал. 3 и 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 за ОС) и представената
писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за
ОВОС, по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС представени становища от Регионална
здравна инспекция гр. Ямбол.
РЕШИХ
да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за и оценка на
съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за
инвестиционно предложение Изграждане на инсталация за добив и рафиниране на
растителни масла в имот № 001098 в землището на с. Кукорево, общ. Тунджа, което
няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни
местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени
зони.
възложител „ГМВ Груп – Фууд енд Полимерс Индъстри” ЕООД, гр. Ямбол, ул. „Граф
Игнатиев” 87.
МОТИВИ:
I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем,
производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други
предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване
и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:
 Инвестиционното предложение предвижда изграждане на „Изграждане на
млекопреработвателно предприятие. Инвестиционното предложение за
предвидената дейност съгласно Приложение № 2 и на основание чл. 93, ал.1, т.1
от ЗООС се извършва преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Предвидената дейност попада в т. 7, б. „а” на Закона за опазване на околната
среда „производство на растителни и животински масла и мазнини” от
Приложение № 2.
 Според представената информация за преценяване необходимостта от
извършване на ОВОС, в която е описана характеристиката на предлаганата
дейност, инвестиционното предложение предвижда изграждане на инсталация за
добив и рафиниране на растителни масла в съществуваща производствена база за
растителни масла в имот № 001098 в землището на с. Кукорево, общ. Тунджа.
Производството преминава през следните етапи:
o Приемане на черен маслодаен слънчоглед. Процесът на приемане на доставените
до предприятието слънчогледови семена се извършва в закрито силозно

стопанство, състоящо се от надземен силоз с приблизителна вместимост 600 M 3
(около 300 м.т.слънчоглед), след претегляне на транспортното средство на
автомобилна везна.
o Инсталация „Добив и филтриране на сурово слънчогледово масло” - семената от
силоза ще постъпват в приемен вътрешен бункер с вместимост отговаряща на
капацитета на инсталацията. От там семената ще бъдат почистени от твърди
частици -стебло на слънчоглед, в специална семепочистваща машина.
Почистените семена ще постъпват в люспоотделящ апарат , чиято цел е да отдели
люспата от зърното. След това обеленото семе преминава през топлинен
кондиционер за темпериране и постъпва в мелачна машина. От мелачната
машина семето се овлажнява и темперира чрез пара в барабанен цилиндър и се
транспортира до Преса 1 (форспреса). След този процес чрез втори барабанен
цилиндър (пекач) се овлажнява и темперира остатъчното кюспе от първата преса,
след което преминава през окончателната Преса 2 (Пресово извличане на сурово
масло). Суровото олио от двете преси преминава в специален съд, снабден с
бъркалка за предпазване от седиментация (утаяване), след което се приема в
първичен метален сепаратор, където се филтрират от твърдите частици. След
това филтриране, суровото масло преминава през автоматичен обемен филтър,
необходим за премахване на прахообразните частици (утайка). Последният етап
от добива и филтрирането на суровото слънчогледово масло е охлаждане на
остатъчното кюспе и подготовката му за съхранение посредством „Изсушител Охладител”.
o Съхранение на филтрираното сурово слънчогледово масло - след добива и
филтрирането на суровото слънчогледово масло, чрез помпа то попада в съд от
неръждаема стомана, отговарящ на производството на сурово масло за единица
цикъл (седмица), а именно 143 м3 (130 м.т.).
o Инсталация „Рафиниране на слънчогледово масло” - суровото филтрирано
слънчогледово масло, преминава през процес на рафиниране посредством
специализирана инсталация за рафиниране. Този процес е съвкупност от
следните последователни процеси:
- процес Обезлисяване -Дегаминг с последователно хидратиране - отстраняват се
фосфатите.
- процес неутрализация - намаляване на киселинността на маслото (т.е.
отстраняване на свободни мастни киселини).
- процес Избелване- осветляване на цвета на маслото и отстраняване на
допълнителни вещества като сапун, фосфатиди и др., чрез абсорбацията им в
белилната пръст.
- процес Винтеризация - отстраняване на восъците.
- процес Дезодорация - обезмирисяване на маслото.
o Съхранение на рафинираното слънчогледово масло - рафинираното
слънчогледово олио ще се съхранява в надземен съд от неръждаема стомана,
отговарящ на производството на рафинирано масло за единица цикъл (седмица),
а именно 143 м3. Съдът ще е разположен на открито, непосредствено до сградата
на предприятието за производство на растителни масла.
В тази връзка е направен извод, че обема и мащабността на инвестиционното
предложение са малки и реализацията му ще окаже незначително въздействие
върху околната среда.
 Разглежданата площадка за реализация на инвестиционното предложение няма
връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.
В РИОСВ Стара Загора не са постъпвали инвестиционни предложения за










разглеждания район. Всичко това изключва възможността от увеличаване на
въздействието на инвестиционното предложение върху околната среда или т.нар.
кумулиране с други предложения.
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на инсталация за добив и
рафиниране на растителни масла. Не е свързано с добив на подземни богатства и
използване на невъзобновими природни ресурси, което да доведе до трайни
невъзстановими физически промени в района. Имотът на който ще се реализира
инвестиционното предложение е с № 001098 в землището на с. Кукорево, общ.
Тунджа.
Експлоатацията на реализираното инвестиционно предложение не води до
отделяне и натрупване на производствени и опасни отпадъци, генерираните
отпадъчни води имат предимно битов характер. От производството се получават
отпадъчни води при измиването на съоръженията, като количеството им ще е
около 2 тона месечно. Те ще се оттичат във вече изградено локално
пречиствателно съоръжение и ще се заустват в безооточна яма. Отпадъците под
формата на отделената люспа, некачествени семена, сламки и други ще се
използва за изработка на брикети, чрез машина за брикети. След пресовото
извличане на суровото олио се получава остатъчен материал „кюспе”, което ще се
предлага като фураж за животни. При филтрирането на суровото олио се получава
отпадъчна каша, образувана от прахообразни частици (утайка), която ще се
добавя към кюспето, предназначено за фураж. При строителството и
експлоатацията ще се образуват минимални количества строителни и битови
отпадъци, които ще бъдат събрани и извозвани на място, определено от община
Тунджа.
Обектът е водоснабден и електрифициран, не се предвижда изграждане на нови и
реконструкция на пътища. По време на строителството ще бъдат използвани
съществуващи общински пътища.
Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и
дискомфорта на околната среда. Характерът на инвестиционното предложение ще
предизвика натоварване и известен дискомфорт на околната среда при
строителството, свързано с шумово натоварване на площадката от работата на
машините. То ще бъде минимално, локализирано само в рамките на ограничен
район – работната площадка и няма да предизвика трайно въздействие върху
населението на с. Кукорево, тъй като обекта е съществуващ и е разположен в
имот с начин на трайно ползване „Хранителна промишленост”.
Известен риск от инциденти съществува при строителството и експлоатацията на
инсталацията. При вземане на необходимите мерки, свързани със стриктното
спазване на изискванията на безопасност на труда и спазването на изискванията за
съхранение и употреба според съответните листи за безопасност, те ще бъдат
сведени до минимум.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото
ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии,
качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:
 Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в имот № 001098 в
землището на с. Кукорево, общ. Тунджа. Теренът е отреден за производствени
дейности. Избраното местоположение на площадката, осигурява липсата на
отрицателни въздействия свързани с наднормен шум. Качеството и

регенеративните способности на природните ресурси в района също няма да
бъдат засегнати.
III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:
 Според представената от възложителя информация за преценяване
необходимостта от извършване на ОВОС, инвестиционното предложение не
засяга защитени зони от Европейската екологична мрежа Натура 2000. Най
близко разположената защитена зона е „Река Тунджа 2” с код BG 0000195 за
опазване на местообитанията, която е разположена на около 2 км на запад от
имота. ИП, не засяга приоритетни местообитания и видове обект на опазване в
защитена зона. Според извършената оценка за съвместимост реализацията на
инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху
предмета и целите на защита в защитената зона, която цели дългосрочно опазване
на биологичното разнообразие. Инвестиционното предложение не засяга по
никакъв начин ключови елементи на защитената зона и няма да увреди съседни
местообитания или популации на защитени видове. В рамките на имота липсват
природни местообитания, включени в Приложение № 1 от ЗБР, предмет на
опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000. Не се засягат видове и
местообитания, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.
Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в силно урбанизиран и
антропогенизиран район. Това води до извода, че екосистемите в естествената
околна среда на защитените със закон територии и местообитания, планинските и
гористите местности, районите в които нормите за качеството на околната среда
са нарушени, силно урбанизираните територии, защитените територии на
единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за
паметниците на културата и музеите, териториите и/или зоните и обектите със
специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита няма да бъдат
засегнати и екосистемата ще асимилира реализираното инвестиционно
предложение.
IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват,
засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност,
големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:
 Териториалният обхват на въздействие в резултат на строителството и
експлоатацията на инвестиционно предложение е ограничен и локален в рамките
на разглеждания имот № 001098 в землището на с. Кукорево, общ. Тунджа.
 Съгласно становище на РЗИ гр. Ямбол с изх. № АК-05-1403/15.06.2012 г., при
реализацията на инвестиционното предложение не се очаква риск за човешкото
здраве.
 Инвестиционното предложение ще се реализира в имот, който е с начин на трайно
ползване „Хранителна промишленост” в землището на с. Кукорево. Това води до
извода, че засягането на населението ще бъде краткотрайно, временно и
епизодично и ще се определя субективно от различните индивиди.
 Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично
въздействие, тъй като площадката е много отдалечена от границата на Република
България.

 Въздействието в резултат на строителството и експлоатацията на
инвестиционното предложение ще бъде ограничено в рамките на разглеждания
имот. Въздействието ще бъде дълготрайно.
V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или
технологии:
 Инвеститорът е уведомил за намерението си община Тунджа, кметството на с.
Кукорево и засегнатото население. Не са депозирани мотивирани възражения по
законосъобразност, относно реализацията на инвестиционното предложение.
Настоящото решение 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.
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. Стара Загора, до
14 дни от настъпването им.
Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно –
процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред
Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от
предоставянето му.
инж. ПЕНКА НАЧЕВА
Директор на РИОСВ - Стара Загора
19.06.2012 г.

