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Представено от „НЕДКО НЕДКОВ – ОВЧАРОВО“ ЕООД, уведомление за инвестиционно 
предложение (ИП) за изграждане на „Сгради за резервоар за вода и помпена станция към 
тръбен кладененец“ в ПИ с идентификатор 53210.19.12 /идентичен с №019012/, с площ 35907 
кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – „За хранително-вкусовата 
промишленост“, по КККР на с. Овчарово, общ. Добричка, с възложител: „НЕДКО НЕДКОВ – 
ОВЧАРОВО“ ЕООД.

Във връзка с представеното от „НЕДКО НЕДКОВ – ОВЧАРОВО“ ЕООД, уведомление за 
инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на „Сгради за резервоар за вода и помпена 
станция към тръбен кладененец“ в ПИ с идентификатор 53210.19.12 /идентичен с №019012/, с 
площ 35907 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – „За хранително-
вкусовата промишленост“, по КККР на с. Овчарово, общ. Добричка, 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 ИП е свързано с изграждане на сгради за резервоар за вода и помпена станция 
към тръбен кладененец в ПИ с идентификатор 53210.19.12 /идентичен с №019012/, с площ 
35907 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – „За хранително-вкусовата 
промишленост“, по КККР на с. Овчарово, общ. Добричка, обл. Добрич, с възложител:
„НЕДКО НЕДКОВ – ОВЧАРОВО“ ЕООД.

С вода от тръбния кладенец ще се пълни резервоар за вода, от който чрез проектирана 
помпена станция ще се осигурят необходимите водни количества за водоснабдяване на 
кланица, транжорна, предприятие за месопреработка и външно пожарогасене. За съхранение 
на водата за питейно-битови нужди за обекта ще се изгради бетонов надземен резервоар за 
вода, който ще се намира в сграда - метална конструкция с ограждащи стени от 
пенополиуретанови термопанели. Около резервоара от три страни ще има обслужващ коридор, 
а от северната му страна - машинно помещение.  

Технически показатели: 
 Застроена площ /НОВА/ - 188.10 м² 
 ЗП /нова и съществуваща/ - 9493.30 м²  
 РЗП /нова и съществуваща /- 12880.20 м²  
 Плътност на застрояване - 18.9% 
 Кинт - 0.26 
 Поз - 30% 

На първи етап ще се водоснабдят кланицата, транжорната и предприятието за 
месопреработка, които са изцяло завършени. На втори етап ще се водоснабди „Обект за 
преработка на мляко и производство на млечни изделия”. 

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

1. Решение № ВА-45-ПР/2013 г. на РИОСВ-Варна, с характер „да не се извършва 
ОВОС“ на ИП „Изграждане на обект за преработка на мляко и млечни изделия, 
кланица, транжорна и предприятие за месопреработка“.

2. Решение № ВА-103-ПР/2014 г. на РИОСВ-Варна, с характер „да не се извършва 
ОВОС“ на ИП „изграждане на тръбен кладенец (сондаж за вода)“.

Във връзка с изложеното, заявеното ИП попада в т. 10, буква „з” язовири и други 
съоръжения за събиране или съхраняване на вода продължително време от Приложение № 2 
на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 от същия закон подлежи на преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС.   

Компетентен орган за вземане на решение по ОВОС е директорът на РИОСВ-Варна на 
основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС. 
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 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 (ДВ. бр.73/11.09.2007г., 
изм. и доп) инвестиционното предложение  подлежи и на оценка за съвместимостта с предмета 
и целите на опазване на защитените зони (ЗЗ).  

Териториите, предмет на ИП, не попадат в границите на защитени територии (ЗТ) по 
смисъла на Закона за защитените територии, не попадат и в границите на ЗЗ от мрежата 
“Натура 2000”. Най-близко разположената ЗЗ е BG00001007 „Суха Река” за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената зона ще 
бъде извършена в рамките на процедурата за преценяване необходимостта от ОВОС. 

                                                                                             (отговорено от РИОСВ на 03.10.2019г.) 


