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Представено от «Старт» АД, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано 
със   закупуване и монтиране на 1 бр.  конрол за леене на положителни акумулаторни решетки 
на лента и пoтa със съответните 2 бр. газови горелки с изпускащи устройства Д61 и Д62 към 
нея; закупуване и монтиране на пречиствателно съоръжение към леярски автомат; закупуване и 

монтаж на газови горелки към техн. съоръжения и отоплителни уреди на природен газ в поземлен имот 
72624.603.300, /идентичен с УПИ ХLV, квартал №256/,  по кадастрален и ЗРЗ на Промишлена 
зона „Запад“, площ 33,097 дка, в землището на град Добрич, община Добрич, с възложител 
«Старт» АД 

Във връзка с представено от «Старт» АД, уведомление за инвестиционно предложение 
(ИП) свързано със   закупуване и монтиране на 1 бр.  конрол за леене на положителни 
акумулаторни решетки на лента и пoтa със съответните 2 бр. газови горелки с изпускащи 
устройства Д61 и Д62 към нея; закупуване и монтиране на пречиствателно съоръжение към 
леярски автомат; закупуване и монтаж на газови горелки към техн. съоръжения и отоплителни уреди на 

природен газ в поземлен имот 72624.603.300, /идентичен с УПИ ХLV, квартал №256/,  по 
кадастрален и ЗРЗ на Промишлена зона „Запад“, площ 33,097 дка, в землището на град 
Добрич, община 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) : 

Приемам внесеното уведомление за информиране на компетентния орган по околна 
среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ. бр. 
25/2003г., изм. и доп.).  
 Заявеното ИП е свързано със   закупуване и монтиране на 1 бр.  конрол за леене на 
положителни акумулаторни решетки на лента и пoтa със съответните 2 бр. газови горелки с 
изпускащи устройства Д61 и Д62 към нея; закупуване и монтиране на пречиствателно 
съоръжение към леярски автомат; закупуване и монтаж на газови горелки към техн. 
съоръжения и отоплителни уреди на природен газ в поземлен имот 72624.603.300, /идентичен 
с УПИ ХLV, квартал №256/,  по кадастрален и ЗРЗ на Промишлена зона „Запад“, площ 33,097 
дка, в землището на град Добрич, община Добрич, с възложител «Старт» АД. 
Във връзка с гореизложеното и 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 така заявеното ИП представлява изменение и разширение на инвестиционно предложение в 
обхвата на т. 4, буква „г“- от Приложение № 2 на ЗООС. Описаните дейности и конкретното 
изменение и разширение на ИП би могло да доведе до значително отрицателно въздействие 
върху околната среда и за така описаното намерение следва да се проведе процедура по 
преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 и 3 от 
ЗООС.  Компетентен орган за вземане на решение по ОВОС е директорът на РИОСВ-Варна.  

За процедурата по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС възложителят 
на ИП е необходимо да предприеме следните действия: 

1. Да внесете в РИОСВ-Варна, писмено искане по образец съгласно Приложение 6 от 
Наредбата за ОВОС, придружено с информацията по Приложение № 2 на хартиен и 
електронен носител. 

2. Да заплатите такса в размер на 500 лв., преведена по банков път по сметката на 
РИОСВ-Варна: IBAN: BG17 SOMB 9130 3137 0237 01; BIC: SOMBBGSF; при Общинска 
банка АД; основание: по преписка с вх. № 26-00-929/ 2019 г.); 

3. Да извършите писмено уведомяване на засегнатото население за ИП, съгласно 
разпоредбата на чл. 95, ал. 1  от  ЗООС, с информация  съобразена с изискванията на чл. 4, ал. 
3 Наредбата за ОВОС; 

При изготвяне на информацията за ИП да се обърне внимание на:  
 обхвата  и параметрите на ИП; 

 подробно описание на предвидените дейности, капацитет; 
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).  
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Територията предмет на ИП, не попада в границите на затитени територии /ЗТ/ по 
смисъла на Закона за защитените територи, не попада в границите на защитени зони (ЗЗ) от 
мрежата „Натура 2000”.  Най-близката  ЗЗ е  “Суха река”, с код BG 0000107, определена 
съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнобразие (Обн. ДВ, бр. 77/2002 г. 
с изм. и доп.). 

III. По отношение на изискванията на глава седма, раздел ІІ  от ЗООС за комплексно 
разрешително: 

 За извършване на дейностите на площадката на ”Старт”АД, гр. Добрич  e издадено  
Комплексно разрешително № 144-Н1/2011 г., (aктуализирано с Решения № 144-Н1-И0-
А4/2018 г., на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда (в сила от 
26.04.2018 г.). Инвестиционното предложение е свързано с изменение на издадено 
Комплексно разрешително, по реда на глава седма, раздел ІІ от ЗООС.  

Предвид гореизложеното е необходимо след приключване на процедурата по Глава шеста 
от ЗООС ”Старт”АД, гр. Добрич  да представи информация с обхват и съдържание на 
Приложение № 5 от Наредбата за КР в МОСВ, с копие до ИАОС. Компетентният орган ще 
определи приложимата процедура за реализацията на инвестиционното предложение на 
производствената площадка.  
         Обръщам Ви  внимание, че при неизпълнение на горните указания за ОВОС в срок 
повече от 12 месеца процедурата ще бъде прекратена на основание чл. 2а, ал. 5, т. 1 от 
Наредбата за ОВОС.  

Копие на писмото е изпратено до кметовете на Община Добрич 

                                                                                             (отговорено от РИОСВ на 18.06.2019г.) 


