ОБЯВА
ДО ЗАСЕГНАТОТО НАСЕЛЕНИЕ НА С. КАРАПЕЛИТ, ОБЩ. ДОБРИЧКА

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда

„КЛАС ОЛИО“ АД, с. Карапелит, общ. Добричка, ул. „Втора“ № 29

СЪОБЩАВА

На заинтересованото население, че има следното инвестиционно намерение:
Извеждане от експлоатация на цехове „Екстракция 1“ и „Екстракция 2“ и наличните
към тях хексанови стопанства.
В едномесечен срок от поставяне на настоящото съобщение имате право да изразите
становищата и възраженията си по така заявеното намерение в РИОСВ – Варна, на адрес:
гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4 или на e-mail: riosv-vn@riosv-varna.org; riosv-vn@hotmail.com

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка на въздействието върху околната среда

19.11.2019 г.

Възложител:……………….
(подпис)

Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка
на въздействието върху околната среда
1. Данни за възложителя

„Клас олио“ АД, ЕИК 203707933, представлявано от Мертгюн Кенан Йълмаз
Пълен пощенски адрес: област Добрич, община Добричка, с. Карапелит, ул. „Втора“ №
29
Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 0882 660 864; факс: 05714/99 02; e-mаil:
info@klasolio.com
Лице за контакти: Фатме Реджебова Таирова
2. Резюме на предложението
С Разрешение за ползване № СТ-05-539/24.04.2019 г., издадено от ДНСК, „Клас олио“
АД въведе в експлоатация цех „Екстракция 3“, с изградена нова, модерна инсталация за
непрекъсната екстракция, с капацитет на преработка 300 т/ден маслодайна суровина.
Капацитетът на новата инсталация е достатъчен да покрие потребностите на „Клас олио“
АД по отношение на количествата произвеждано растително масло, което налага
необходимостта от извеждане от експлоатация на старите цехове „Екстракция 1“ и
„Екстракция 2“, включително наличните към тях хексанови стопанства. Технологичното
оборудване в двата цеха е морално остаряло, изключително енергоемко и с големи загуби на
хексан, предвид което ръководството на дружеството взе решение същото да бъде изведено
от експлоатация и демонтирано.
Извеждането от експлоатация на двата цеха, ще доведе до значително намаляване на
количеството на хексана (опасно вещество от Приложение № 3 на ЗООС), което може да е
налично на територията на „Клас олио“ АД.
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
Инвестиционното предложение е свързано с Решение № ВА 73 – ПР/2017 г. за
преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната
среда, издадено от директора на РИОСВ – Варна.
Във връзка с реализацията на инвестиционното предложение, е необходимо да се
актуализира класификацията на предприятието по чл. 103, ал. 1 от ЗООС.
4. Местоположение на площадката
Цехове „Екстракция 1“ и „Екстракция 2“ и наличните към тях хексанови стопанства, са
разположени на територия, която е изцяло собственост на „Клас олио“ АД в с. Карапелит,
общ. Добричка.
Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ № 000315, с обща площ 14,37 дка.
Инвестиционното предложение не засяга защитени територии, съгласно Закона за
защитените територии. В близост няма територии за опазване обектите на културното
наследство.
5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и
експлоатацията

Извеждането от експлоатация на цехове „Екстракция 1“ и „Екстракция 2“ и наличните
към тях хексанови стопанства, не е свързано с използването на природни ресурси.
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
Инвестиционното предложение, не е свързано с емитиране на опасни вещества, които
могат да влязат в контакт с води.
7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители
При реализацията на инвестиционното предложение няма да има емисии на вредни
вещества в атмосферния въздух.
8. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране
Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с разрушаване на
сградния фонд и образуване на строителни отпадъци.
Технологичното оборудване от цехове „Екстракция 1“ и „Екстракция 2“ и наличните към
тях хексанови стопанства, ще се демонтира и ще се складира на територията на
предприятието. На този етап ръководството няма ясна визия относно дейностите, които ще
се извършат с технологичното оборудване. Вариант е, при наличие на клиент то да се
продаде като оборудване. В случай, че няма интерес към закупуването му, е възможно да се
предаде като отпадък. За целта, ще се спазят изискванията на Закона за управление на
отпадъците.
9. Отпадъчни води
Извеждането от експлоатация на цехове „Екстракция 1“ и „Екстракция 2“ и наличните
към тях хексанови стопанства, не е свързано с формирането на отпадъчни води.
10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на
предприятието/съоръжението
„Клас олио“ АД е класифицирано като предприятие с висок рисков потенциал и се
експлоатира в съответствие с одобрен доклад за безопасност, с Решение № 211-А0/2017 г.
издадено от изп. директор на Изпълнителна агенция по околна среда.
Инвестиционното предложение е свързано със значително намаляване на количествата
на опасните вещества от Приложение № 3 на ЗООС, които могат да са налични в
предприятието и в частност на хексана. В тази връзка, съгласно изискванията на чл. 103, ал. 5
от ЗООС и на
чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с
опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, са изготвени актуализирано
уведомление за извършена класификация по чл. 103, ал. 5 от ЗООС и доклад от
преразглеждане на извършената класификация.

