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ДО  

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ - РУСЕ  

УВЕДОМЛЕНИЕ 

за инвестиционно предложение 

 От „КАОЛИН“ ЕАД, 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 - Радкова 

Лице за контакти: Мина Вълева - Радкова 

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

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ХРИСТОВА, 

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

„Модификация на обезпрашителна инсталация към Tехнологична линия  за млян шамот на 

територията на ОФ „Ветово“  

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) 

Към момента, за „Технологична линия за млян шамот“ има изпълнена система за 

обезпрашаване, с пречистване на праховите емисиите чрез пречиствателно съоръжение – ръкавен 

филтър и последващо им организирано изпускане в атмосферния въздух. Настоящото 

предложение предвижда преработка на системата за обезпрашаване и обхващане на 

технологичните съоръжения в цеха с монтаж на чадъри (утаителни камери) на местата за 

засмукване към всяко от тях. Ще се монтират нови прахоулавящи съоръжения: Ръкавен филтър 

тип Dalamatic DLMC 3/3/15 с филтрираща площ 135 m2; Два броя циклони FA 100 с диаметър 

1 000 mm и Центробежен вентилатор GF 630/2-A-1 RDO I с дебит Q=16 200m3/h , с регулатор на 

оборотите. Пречистените емисии от обезпрашителната система ще се изпускат в атмосферния 

въздух чрез ново изпускащо устройство. 

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:  

Реализацията на Инвестиционното предложение е свързано с демонтаж на стени и отвори 

в подова плоча на съществуваща сграда. Монтаж на нови циклони, вентилатор, ръкавен филтър и 
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обслужваща площадка към него.  

Ще се изпълнят метални въздуховоди свързващи отделните технологични съоръжения в 

обезпрашителната система. 

Дейностите ще бъдат изпълнени в следните условни етапи: 

Първи етап: Подготовка на площадката. 

- обезопасяване на сплощадка  

- монтаж на знаци и табели за ЗБУТ; 

- обособяване на площадки за строителни отпадъци; 

- доставка на контейнери за разделно събиране на отпадъци; 

Втори етап: Демонтаж на съществуващи конструкции. 

- Демонтаж на тухлена стена; 

- Направа на отвори в железобетонна плоча за ръкавен филтър и циклони; 

Трети етап: Монтаж на нови конструкции. 

- Монтаж на центробежен вентилатор GF 630/2-A-1 RDO I с дебит Q=16 200m3/h  

доставка, сглобяване и монтиране; 

- Монтаж на Ръкавен филтър тип Dalamatic DLMC 3/3/15 с филтрираща площ 135 m2 

– доставка, сглобяване и монтиране; 

- Монтаж на два броя циклони FA 100 с диаметър 1 000 mm – доставка, сглобяване и 

монтиране; 

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

- Монтаж на 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 подобряване на съществуваща 

обезпрашителна система в цех „Млян шамот“. 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 10803.234.542 по КК и КР на гр. 

Ветово, обл. Русе, с предназначение: за производствени нужди, в сграда с идентификатор 

10803.234.542.46. 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 монтажа ще се използват готови строителни смеси за кофражни дейности, 

метални или PVC тръби и стоманени конструкции за монтажа на пречиствателните съоръжения, 

стълбища и площадки за технологично обслужване.  

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

технологичната линия за млян шамот. 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. 

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

При монтажните дейности ще се генерират минимални количества строителни отпадъци – 

бетон и тухлена зидария (около 6 м3). Същите ще се предадат за последващо рециклиране и 

оползотворяване на фирма, притежаваща документ за дейности с отпадъци по реда на Закона за 

управление на отпадъците. 

При експлоатацията на обекта ще се генерират незначителни количества битови отпадъци, 

които ще са от жизнената дейност на работещите. Битовите отпадъци ще се събират в съдове на 

определените за това места. Ще се извозват периодично до регионално депо за депониране на 

ТБО въз основа на сключени договори с фирми, притежаващи документ за дейности с отпадъци 

по реда на Закона за управление на отпадъците. 

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:  

Инвестиционното 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 
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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) 

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) 

 

  


