
                        

ДО 

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ - Пловдив 

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

за инвестиционно предложение 

 

от „ТЕРАУАЙН ЧЕРНОЗЕМЕН” ЕООД 
 

 

 

 

Седалище: с. Черноземен, ул. 15-та № 8, ЕИК 200318713 

 

Пълен пощенски адрес: гр.Пловдив 4003, ул. Васил Левски № 272  

 

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 0885459091, u.vlaykov@ataro.bg 

 

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:  

Христо Рогачев - Управител 

Лице за контакти: Юлиян Влайков 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР, 

 

Уведомяваме Ви, че „ТЕРАУАЙН ЧЕРНОЗЕМЕН” ЕООД 

има следното инвестиционно предложение: „Монтиране на резервоар за дизелово 

гориво с колонка, в имот № 000556” в землището на с.Черноземен, община Калояново, 

област Пловдив. 

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

 

1. Резюме на предложението          

Инвестиционното предложение е ново и предвижда монтиране на дизелов резервоар с 

колонка, които ще се използват за собствени нужди.  

 

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

инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената 

дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната 

среда (ЗООС) 

 

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от 

други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване 

на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура 

(пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, 

предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив: 



За имота има издадено Решение по ОВОС № ПВ-9-ПР/2014г. за „Изграждане на 

оранжерия, кравеферма и инсталация за производство на биогаз с ел. мощност 1,5 Мвт.”, 

за което с Решение ОВОС № 1145/15 - 29.06.16г. е променен операторът за 

осъществяването му. Към момента е реализирана единствено биогаз инсталацията.  

 

Оборудването, ще се монтира върху съществуващ бетонен фундамент и ще бъде 

следното:  

1. Резервоар – хоризонтален цилиндър от въглеродна стомана с антикорозионно 

покритие, с размери 2 350 мм х 6 200 мм, с проектен капацитет 15 т. Той е комплектован 

с клапан контролиращ пълненето и нивомер. Резервоарът е комплект с „корито”, което 

може да улови евентуален разлив до 50% от максималния обем на резервоара.  

2. Колонка за зареждане с пълначно устройство  – тип на помпата – ламелна, с 

дебит 80 л/мин. 

Ново монтираното оборудване ще е собственост и ще се експлоатира от „ТЕРАУАЙН 

ЧЕРНОЗЕМЕН” ЕООД. 

 

Не е необходимо изграждането на нова пътна  инфраструктура, ще има достъп от 

съществуващата такава. Не е необходимо захранване с вода и/или отвеждане на 

отпадъчни води. Захранването с ел. енергия ще се осъществи от съществуващите 

мощности на обекта.  

Няма да се извършват изкопни дейности.  

 

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: 

 

ИП засяга единствено монтирането на оборудване, необходимо за нуждите на 

Възложителя и няма да има връзка с други дейности одобрени с устройствен или друг 

план.  

 

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 или промяна на съществуваща пътна инфраструктура) 

 

ИП ще се реализира в имот № 000556 в землището на с.Черноземен, община 

Калояново, област Пловдив. Имотът е собственост на възложителя. Теренът не попада в 

границите на защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие и в границите 

на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии. Най-близката защитена 

зона е „Река Стряма” с код BG0000429 от мрежата „Натура 2000”, отстояща на около 1 km. 

В близост до имота не са установени територии за опазване на обекти на културното 



наследство. Местоположението и характера на ИП не предполага трансгранично 

въздействие. Ще се използва съществуващата пътна инфраструктура.  

 

 

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 от повърхностни води, и/или 

подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от 

изграждане на нови) 

За експлоатацията на оборудването ще е необходимa единствено ел. енергия за 

консумативна мощност 0,85 kW. 

 

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или 

опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води: 

 

Не се очаква от дейността да бъдат емитирани вещества, включително приоритетни или 

опасни, които биха имали контакт с води. 

 

 

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

 

 

        По време на дейностите по монтаж, не се очакват вредни емисии във въздуха.  

По време на експлоатацията, евентуални емисии се очакват по време на зареждането на 

машините. С оглед на времето и честотата на зареждането не се очакват значителни 

количества на вредните емисии. 

 

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

 

При монтирането на оборудването няма да се генерират отпадъци.  

При експлоатацията на резервоара за дизелово гориво ще се генерира отпадък с код  

16 07 08*  Отпадъци съдържащи масла и нефтопродукти, при почистването му.  

За този отпадък ще бъде извършена класификация по НАРЕДБА № 2 от 23.07.2014 г. 

 

 

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.) 

     

      Характерът на ИП не предполага генериране на отпадъчни води.  



 

 

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на 

предприятието/съоръжението: 

 

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на 

опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно 

приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на 

последствията от тях) 

 

Количеството на дизеловото гориво (CAS № 68334-30-5), което ще съхранява ще бъде 

15  тона. Дизеловото гориво е със следните предупреждения за опасност: 

 H226 Запалими течност и пари. 

 H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища. 

 H315 Предизвиква дразнене на кожата. 

 H332 Вреден при вдишване. 

 H351 Предполага се, че причинява рак. 

 H373 Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се 

експозиция. 

 H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 

Дизеловото гориво попада във вписване № 34 от Приложение №3, Част 2 на Закона за 

опазване на околната среда с прагово количество за нисък рисков потенциал от 2 500 т. 

Дизеловото гориво, което ще се съхранява ще бъде в количество по-малко и от 

праговете за нисък рисков потенциал за категориите Р5в и Е1 със съответни прагови 

количества съответно  5000 и 100.  

От предоставената по – горе информация и количеството на дизела, което ще се 

съхранява съоръжението не се класифицира с рисков потенциал. 

Цистерната за съхранение на дизеловото гориво ще бъде обезопасена против авариен теч с 

метална обваловка. 

 

 

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по 

реда на глава шеста ЗООС. 

 

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване) 

 

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, 

когато за инвестиционно предложение, 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 уведомяване на съответната/съответните община/общини, 

район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население съгласно изискванията на 

чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г.  

 

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, актуална скица на имота и др. в 

подходящ мащаб. 

 

4. Електронен носител – 1 бр.  

 

 

 

Дата: ........................................................  

 

 

Уведомител: 

………………………………… 

  

(подпис) 
 

 


