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Представено от „НЕДКО НЕДКОВ – ОВЧАРОВО“ ЕООД уведомление за инвестиционно 

предложение (ИП) за „Изграждане на локална пречиствателна станция за отпадъчни води от 

кланица, транжорна и предприятие за месопреработка“   

 

Във връзка с представено от „НЕДКО НЕДКОВ – ОВЧАРОВО“ ЕООД уведомление за 

инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на локална пречиствателна станция (ЛПСОВ)  

за отпадъчни води от кланица, транжорна и предприятие за месопреработка“, в ПИ с 

идентификатор 53210.19.12,  с площ 35907 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За хранително–

вкусовата промишленост“, с. Овчарово, община Добричка, област Добрич, с възложител „НЕДКО 

НЕДКОВ-ОВЧАРОВО“ ЕООД, 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): 

Приемам представемото с вх. № 26-00-6136/А36/22.11.19г уведомление за ИП и 

приложената информация,  като информиране на компетентния орган по околна среда по 

смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС; ДВ бр. 

25/2003г., с изм. и доп.). 

Съгласно същата информация намерението Ви е за ИП „Изграждане на локална 

пречиствателна станция (ЛПСОВ)  за отпадъчни води от кланица, транжорна и предприятие за 

месопреработка“, в ПИ с идентификатор 53210.19.12,  с площ 35907 кв.м, урбанизирана 

територия, с НТП „За хранително–вкусовата промишленост“, с. Овчарово, община Добричка, 

област Добрич, с възложител „НЕДКО НЕДКОВ-ОВЧАРОВО“ ЕООД. 

ИП има връзка с одобрени и реализирани обекти на инвеститора находящи се в същия и 

съседен имот и с издадени: 

I - Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с характер „да не 

се извършва ОВОС“ с номера:  

-  ВА-144-ПР/2019г. на РИОСВ-Варна с характер „да не се извършва ОВОС“ за ИП 

„Изграждане на сгради за резервоар за вода и помпена станция към тръбен кладенец“ 

- ВА-122/ПР/2017г. за ИП „изграждане на пристройка за разширение на 

млекопреработвателно предприятие“ с предвидено увеличение от 12.5 т/ден производство на 

кисело мляко, в УПИ ХХІV, кв. 3, с площ 12 327 кв. м, стопански двор, по регулационния план 

на с. Овчарово, общ. Добричка; 

- ВА-45/ПР/2013г. за ИП “изграждане на обект за преработка на мляко и млечни изделия, 

кланица, транжорна и предприятие за месопреработка“ в ПИ 019003 в с. Овчарово община 

Добричка;  

- ВА-12/ПР/2013г. за ИП “изграждане на инсталации за преработка на животински и 

растителни отпадъци в биогаз с цел производство на електроенергия и топлоенергия с 

мощност до 1 МW“ в ПИ 013070 в с. Овчарово община Добричка;  

- ВА-149/ПР/2013г. “Мандра” за преработка на мляко - производство на кашкавал, сирене, 

извара, масло и мляко с готова продукции до 100 т/ден в в поземлен имот (ПИ) с 

идентификатор 72624.216.4, с начин на трайно ползване “нива”, с площ 15000 кв.м, по 

кадастралната карта (КК) на гр. Добрич; 

- ВА-21/ПР/2014г. за ИП “изграждане на инсталация за получаване на биогаз чрез 

индиректно използване на биомаса с комбинирано производство на електрическа и топлинна 

енергия“ в ПИ с идентификатор 53210.21.205 в с. Овчарово община Добричка;  

- ВА-98/ПР/2014г. за ИП “преустройство на съществуваща сграда и пристройка за 

млекопреработвателно предприятие” в УПИ I за “ПСД”, кв. 3, с площ 3,821 дка, в „Стопански 

двор”, по плана на с. Овчарово, общ. Добричка; 

- ВА-99/ПР/2014г. за ИП “изграждане на кравеферма”, включващо три отделни постройки, 

с отделни входове за отглеждане на 200 бр. подрастващи едри рогати животни (телета), 

складове и вътрешна алейна мрежа, в ПИ 013079 (образуван от имот 013070) с. Овчарово, 

общ. Добричка;  

- ВА-103/ПР/2014г. за ИП “изграждане на тръбен кладенец” с дълбочина до 700±50м, в 

ПИ 019003 с. Овчарово, общ. Добричка;  

- ВА-53/ПР/2015г. за ИП «изграждане на обор, с цел отглеждане на 500 броя телета» в част 

от ПИ с идентификатор 53210.21.206, с. Овчарово, общ. Добричка; 

- ВА-78/ПР/2016г. за ИП„изграждане на цех за производство и съхранение на млечен 

продукт - кашкавал“ в УПИ ХХІ, кв. 3, с. Овчарово, общ. Добричка. 

Б/ Писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС с изх. номера:  
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- 26-00-5558/1/22.08.2013г. за Изработване на проект за ПУП-ПП за прокарване на 

подземен кабел от съществуващ ЖР-стълб до МКРУ и от МТП в ПИ 53210.21.203 до изграден 

трафопост в ПИ 013071; 

- 26-00-3077/1/18.05.2013г. за «Изграждане на техническа инфраструктура» - транспортно-

комуникационна връзка от главен път ІІІ-293 Добрич-Крушари за ПИ 019003 и 013070, в 

землището на с. Овчарово, на подземен кабел от изграден трафопост в ПИ 013071, в 

землището на с. Овчарово и на подземен водопровод от съществуващ водопровод ПЕ Ø90; 

- 26-00-3077/3/24.07.2015г. за изработване на ПУП-ПП за изграждане на външно 

електрозахранване на ПИ 019003, за ел. захранване на „Обект за преработка на мляко и 

млечни изделия, кланица, транжорна и предприятие за месопреработка“; 

- 26-00-7414/11/17.11.2015г. за изграждане на присъединителни съоръжения – кабелна 

линия 20 kV на „Система за производство на ел. енергия от биомаса“, със заявена мощност 

1500 kV, в ПИ 53210.21.205;   

- 26-00-2537/1/02.06.2016г. за «Изграждане на хладилна база» състояща се от хладилни 

камери за зреене и съхранение на млечни продукти – сирене и кашкавал, в УПИ ХХІІІ, кв. 3. 

- За ИП „закупуване на земеделска техника за кравеферма“ в поземлени имоти 

53210.21.206, 013077, 013078, 013079, землище на с. Овчарово, общ. Добричка е извършена 

процедура съгласно нормативната уредба по околна среда.  Съгласно писмо с изх. 

№7346/1/02.12.2016 г. на директора на РИОСВ-Варна, гореописаното намерение не попада в 

никоя от позициите на Приложение №1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и не 

подлежи на регламентираните по реда на глава шеста процедури.  В тази връзка  на основание 

чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС не е необходимо провеждане на процедура. 

- За ИП „закупуване на земеделска техника“, землище на с. Овчарово, общ. Добричка е 

извършена процедура съгласно нормативната уредба по околна среда.  Съгласно писмо с изх. 

№2403/1/05.05.2015 г. на директора на РИОСВ-Варна, гореописаното намерение не попада в 

никоя от позициите на Приложение №1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и не 

подлежи на регламентираните по реда на глава шеста процедури.  В тази връзка  на основание 

чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС не е необходимо провеждане на процедура. 

II -  Становище с изх. № 26-00-6409/1/01.10.2008г. относно необходимост от ОВОС на ИП 

за „Реконструкция на съществуваща постройка и пристройка на обор с необходимото 

технологично оборудване“ в ПИ 021004. 

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, във връзка 

с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта 

на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на 

опазване на защитените зони (Наредбата за ОС; обн. ДВ бр. 73/11.09.2007г., с изм. и доп.) Ви 

уведомявам, че заявеното ИП е разщирение и  изменение на съществуващ  обект, който 

самостоятелно попада в точка 11, буква „В“- пречиствателни станции за отпадъчни води  от 

Приложение № 2 от ЗООС, подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС 

съгласно чл.93, ал.1, т.2 

Компетентен орган за издаване на решение за преценяване необходимостта от извършване 

на ОВОС е директорът на РИОСВ-Варна съгласно чл.93, ал.3 от ЗООЗ. 

За процедурата по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, е необходимо да 

предприемете следните действия:  

1. На основание чл.4, ал.1 от ЗООС  имате задължение за обяване на ИП на интернет 

страницата си, ако имате такава и чрез средствата за масово осведомяване и/или по друг 

подходящ начин. 

2. Да приложите информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса в 

размер на 500 лв., съгласно чл. 1, ал. 5, т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в 

системата на МОСВ (Приета с ПМС 136/2011г., с изм. и доп.), преведена по банков път: IBAN: 

BG17 SOMB 9130 3137 0237 01; BIC: SOMBBGSF; при Общинска банка АД; основание: 

преписка с вх. № 26-00-6136/А36/2019г. 

3. Да внесете в РИОСВ-Варна, писмено искане за преценяване необходимостта от ОВОС 

по образец съгласно Приложение № 6 до компетентния орган по чл. 93, ал. 3 от ЗООС, към 

което е необходимо да приложите един екземпляр от подробната и мотивирана информация 

по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, на хартиен и електронен носител. 

Електронният носител, освен информацията по Приложение 2, трябва да съдържа и 

сканирани копия на всички приложени документи, свързани с ИП.  

4. При изготвяне на информацията за ИП да се опишат подробно: 

- обхвата, засегната площ и параметрите на ИП; 

- подробно описание на предвидените дейности в имота, в т.ч. електроснабдяване, 

водоснабдяване, алтернативи за пречистване на отпадните води, генерирани отпадъци и 

тяхното третиране; 

- разстояние, на което се намират най-близко близко разположените обекти, подлежащи на 

здравна защита по смисъла на параграф 1, т.3 от ДР на Наредбата за ОВОС; 
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- информация относно процеса на пречистване на отпадъчните води в пречиствателната 

станция и дали ще има химично третиране на същите, и ако има – с какви  химикали ще се 

осъществява; 

- информация за вида на употребяваните дезинфектанти и детергенти (информация за 

техния вид, класификация и максимални налични количества); 

- по какъв начин ще се захранват помпите в помпената станция (ако е налично гориво е 

необходимо да се посочи неговия вид, класификация и максимални налични количества); 

-на основание чл.6, ал.3 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни 

вещества и ограничаване на последствията от тях да се представи  информация за всички 

опасни вещества от Приложение 3 на ЗООС, кооито се очаква да са налични в предприятието 

(максимални количества, вид, класификация), както и заключенията от доклад за извършена 

класификация на предприятието по чл.103, ал.1 на ЗООС; 

- да се докажат нормите за напояване по смисъла на Наредба № 18 за качеството на води 

за напояване на земеделски култури. 

 

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие 

(ЗБР): 

На основание чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС ИП подлежи и на 

оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони (ЗЗ).  

Територията, предмет на ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на 

Закона за защитените територии. Тя не попада и в границите защитени зони (ЗЗ) от 

Европейската екологична мрежа “Натура 2000”.  

Най-близко разположената е ЗЗ BG0000107 „Суха река” за опазване на природните 

местообитания на дивата флора и фауна  

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони ще 

бъде извършена в рамките на  процедурата за преценяване необходимостта от ОВОС.  

 

Обръщам Ви внимание, че процедурата по ОВОС може да бъде прекратена при неизпълнение 

на горните указания в срок повече от 12 месеца на основание чл. 2а, ал. 5 от Наредбата по 

ОВОС. 

 

 
 

Копие на писмото е изпратено до кметa на Община Добрич и кмета на с.Овчарово.  

                                                                                      

                                                                                              

 

(отговорено от РИОСВ на 26.11.2019г.) 


