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Представено от “Тракийски фураж” ЕООД уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за 
изграждане на “фуражен цех” 
 

Във връзка с представено от “Тракийски фураж” ЕООД, гр. Стара Загора за изграждане на 
фуражен цех чрез екструдиране на зърнени и меки суровини с капацитет 25 т/час в поземлен имот 
066005, с площ 14,389 дка, с НТП “др. живот. ферма”, в землището на с. Козлодуйци, общ. Добричка, 
област Добрич, в съответствие с разпоредбата на чл.5, ал.1 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ - Варна,  
информира за следното: 
 
І. По отношение изискванията на глава шеста от  Закона за опазване на околната среда (ЗООС) за 
оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) :  

Заявеното инвестиционно предложение включва съпътстваща дейност – производство на пара 
(предвижда се парен котел с инсталирана мощност 1333 kW) по точка 3 “а” от Приложение № 2 на 
ЗООС. Предвид това, заявеното ИП на основание чл. 93, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 82, ал. 3 от ЗООС 
подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.  

Във връзка с чл.93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е директорът на 
РИОСВ-Варна. 

 
ІІ. По отношение изискванията на чл. 99б от ЗООС: 
 За ИП е представен доклад от извършена класификация по чл. 103, ал. 1 на ЗООС, изготвен в 
съответствие с приложение № 1 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни 
вещества и ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 5/2016 г.). Съгласно заключенията от 
доклада, предприятието не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал.  

 
ІІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР): 

Територията, предмет на ИП, не попада в защитена територия по смисъла на Закона за 
защитените територии и в защитени зони (ЗЗ) от мрежата “Натура 2000”. Най-близко разположената 
ЗЗ  е BG0000107 „Суха река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, 
определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР. 

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите 
на опазване на защитената зона по реда на чл.31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от 
Наредбата за ОС, която процедура се съвместява с преценката за необходимостта от извършване на 
ОВОС. 

 
Копие на писмото е изпратено до кметовете на Община Добричка и с. Козлодуйци, общ. 

Добричка.  
 
/отговорено от РИОСВ на 09.11.2017 г./ 


