
 

 

СЪОБЩЕНИЕ  

по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС 

 

 РИОСВ гр. Шумен приема представената от „Агромар България“ ЕООД, гр. 

София документация за инвестиционно предложение: Изграждане и оборудване на 

предприятие за преработка на плодове в УПИ I, кв.24, с. Долина, общ. Каолиново, като 

информиране на компетентния орган по околна среда по реда на чл.95, ал.1 от Закона за 

опазване на околната среда /ЗООС/, (обн. ДВ, бр.91/ 2002 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 

21/2021 г.), чл.4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда, обн. ДВ, бр.25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, 

бр.67/2019 г. (Наредбата за ОВОС). 

С инвестиционното предложение се предвижда преработка на плодове в УПИ I, 

кв.24, с. Долина, общ. Каолиново като капацитетът на планираното производство в тонове 

за денонощие е: сок от череши-2,5 тона; замразени череши- 1,5 тона; сок от ябълки- 2,5 

тона; преработка на остатъчна плодова каша в сокове и нектари-2,5 тона. Технологичната 

схема на производството на сокове и нектари включва: измиване на плодовете, смилане, 

пресоване, пастьоризация и опаковка.  

Със заявените дейности инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 7б) от 

Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС „Пакетиране и консервиране на 

растителни и животински продукти“ и на основание чл. 93, ал.1, т.1 от същия закон 

подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по реда на Наредбата 

за ОВОС. 

Компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ гр. Шумен.                                        

 Съгласно чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС и въз основа на критериите по чл.16 от 

същата наредба, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, 

според която ИП „Изграждане и оборудване на предприятие за преработка на плодове“ в 

УПИ I, кв.24, с. Долина, общ. Каолиново, обл. Шумен няма вероятност да окаже значително 

отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на 

видове, предмет на опазване в ЗЗ от мрежата Натура 2000.  

 

 Копие на писмото е изпратено в Община Каолиново и Кметство с. Долина. 

 

 
 


