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ДО  

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ - ХАСКОВО  

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

за инвестиционно предложение 
 

 От „КАОЛИН“ АД, ЕИК 827182866 

Седалище и адрес на управление: гр. Сеново, Общ. Ветово, обл. Русе, ул. „Дъбрава“ № 8 

Адрес за кореспонденция: гр. Сеново, Общ. Ветово, Обл. Русе, ул. „Дъбрава“ № 8, пк 7039 

Представлявано от: изпълнителните директори Димитър Ангелов и Ивайло Тиманов, действащи 

чрез пълномощника Мина Вълева 

Лице за контакти: Мина Вълева 

Телефон за контакт, факс, е-mail: 0899 696 888; office@kaolin.bg 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПАЧЕМАНОВА, 

 

Уведомяваме Ви, че „Каолин“ ЕАД, има следното инвестиционно предложение: „Монтаж на 

обезпрашителна инсталация на „Трошачно-сортировъчна инсталация № 2” към 

преработвателна фабрика Димитровград, находяща се в ПИ с идентификатор 21539.178.8 по КК и 

КР на с. Добрич, общ. Димитровград, обл. Хасково   

 

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 или 

изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС) 

 

Инвестиционното предложение предвижда доставка и монтаж на оборудване за обхващане 

и пречистване на емисиите на прахообразни вещества в атмосферния въздух при експлоатацията 

на съществуваща Трошачно-сортировъчна инсталация за преработка на варовик във фабрика 

„Димитровград“.  

Целта на ИП е ограничаване и намаляване на праховите емисии от трошачката чрез 

капсуловане на участъци от Гумени транспортни ленти (ГТЛ), монтаж на засмукващи чадъри и 

въздуховоди за отвеждане на емисиите към пречиствателното съоръжение. Пречистването на 

уловените емисии ше се осъществи чрез система от: циклон за груба очистване Ф1250 на Jacobs 

Германия, патронен филтър DFE3-18 на Donaldson Torit DCE и вентилатор ART632-22kW. 

Пречистените емисии от обезпрашителната инсталация ще се изпускат в атмосферния въздух 

чрез ново изпускащо устройство.  Избраното пречиствателно съоръжение е тип патронен филтър 

с патентована технология на филтриращите елементи на световния лидер Donaldson.  

Инвестиционното предложение е кореспондира с изискванията на чл.70 от Наредба №1 

от 27.06.2005 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в 

атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.  

Прилаганите до момента мерки за намаляване на неорганизирани прахови емисии – 

навлажняване на обработвания материал и оросяване на площадката, ще продължат да се 

прилагат в зоните на складиране на суровина и готов продукт. 
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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:  

Инвестиционното предложение е свързано с монтаж на капсуловки (покриване на 

участъци от ГТЛ) на съществуващо оборудване, чадъри, циклон, вентилатор, патронен филтър с 

площадка за мониторинг и обслужване към него. 

Ще се изпълнят метални въздуховоди, свързващи отделните технологични съоръжения в 

обезпрашителната система. 

Монтажните работи ще бъдат изпълнени най-общо в следните етапи: 

Първи етап: Доставка на цялостното оборудване. 

Втори етап: Монтаж на ново оборудване 

- Монтаж на центробежен вентилатор – сглобяване и монтиране; 

- Монтаж на Патронен филтър DFE3-18 –сглобяване и монтиране; 

- Монтаж на циклон Ф1250 – сглобяване и монтиране; 

Трети етап: Монтаж на тръбопроводи и пуско-наладъчни дейности. 

- Монтаж на капсуловки, тръбопроводи и чадъри; 

- Пуско-наладъчни 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:  

Инвестиционното предложение е свързано с ограничаване на възможността за 

разпространение на неорганизирани прахообразни емисии от трошачно-сортировъчна 

инсталация и осигуряване на тяхното ефективно пречистване с последващо организирано 

изпускане в атмосферния въздух. Не се предвиждат нови производствени мощности или промени 

в действащите технологични схеми и линии във фабриката. 

 

4. Местоположение:  

Обектът е ситуиран в поземлен имот с идентификатор 21539.178.8 по КК и КР на с. 

Добрич, общ. Димитровград, обл. Хасково, с начин на трайно ползване: За друг вид 

производствен, складов обект. Имотът е собственост на Възложителя. 

Производственият терен е ситуиран североизточно от регулационните граници на село 

Добрич и отстои на около 2 873 м от първите жилищни сгради на населеното място (измерено по 

права въздушна линия). Най-близкият обект, подлежащ на здравна защита по смисъла на §1, т. 3 

от ДР на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната 

среда, е Стадионът на град Димитровград, който отстои на около 1660 м източно от 

производствената площадка. 

Площадката не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените 

територии и/или в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.  

В границите на имота и в близост до него не са налични обекти на културното наследство. 

 

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

експлоатацията:  

      По време на монтажните работи ще се използват метални или и стоманени конструкции за 
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монтажа на пречиствателните съоръжения, стълбища и площадки за технологично обслужване.  

През експлоатационния период не се предвижда водовземане за промишлени нужди от нови 

или съществуващи съоръжения за водоснабдяване. Площадката е водоснабдена за питейно-

битови нужди от съществуващ водопровод. 

     

 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: 

           Характерът на инвестиционното предложение не предполага емисии на приоритетни и/или 

опасни вещества, както и не се създават предпоставки за контаткт на такива с води – 

повърхностни или подземни. 

 

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

Предложението е свързано с пречистване на праховите емисии при експлоатацията на 

Трошачно-сортировъчна инсталация № 2. Предвижда се ново изпускащо устройство на 

площадката, за което ще се изпълнят изискванията на Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и 

начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от 

обекти с неподвижни източници, в т.ч. организиране на точка за вземане на проби за провеждане 

на собствени периодични измервания на вредните вещества - прах, изпускани в атмосферния 

въздух.  

 

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

Предвидените дейности са монтажни и не се предвиждат генериране на строителни 

отпадъци. През експлоатационния период на обезпрашителната инсталация се очаква генериране 

на варовиков прах от пречиствателното съоръжение, който ще се отвежда към складова зона за 

фракция 0-10 мм.  

Не се очаква генериране на нови по вид и количества производствени или битови 

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.)  

При реализацията на инвестиционното предложение не се предвижда използването на 

вода за производствени нужди, поради което не се очаква формиране на отпадъчни води. 

 

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

предприятието/съоръжението:  

Инвстиционното предложение не е свързано с използване или съхраняване на опасни 

химични вещества.  
(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)  

 

І. 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 

задължителна ОВОС, без да се извършва преценка. 

 

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване) 
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Прилагаме: 

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. 

5.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна 

форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща. 

6.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на 

посочения от мен адрес на електронна поща. 

7.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез 

лицензиран пощенски оператор. 

 

  Дата: ___________                                                                Възложител: ___________________ 

                                                                                                                                      (подпис/печат) 


