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Представено от Д. ДИМИТРОВ, уведомление за инвестиционно предложение (ИП)
„Изграждане на площадка за търговия, разкомплектоване на ИУМПС, складиране и 
третиране на отпадъци“, гр. Добрич.

Във връзка с представеното уведомление за ИП „Изграждане на площадка за 
търговия, разкомплектоване на ИУМПС, складиране и третиране на отпадъци“ в ПИ 
72624.630.13, с площ 7542 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За база за 
селскостопанска или горскостопанска техника“, гр. Добрич, обл. Добрич, свързано с 
изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/, с цел 
отреждане на имота за „промишлена складова дейност“, 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 се отнася за „Изграждане на площадка за търговия, разкомплектоване 
на ИУМПС, складиране и третиране на отпадъци“ в ПИ 72624.630.13, с площ 7542 кв.м, 
урбанизирана територия, с НТП „За база за селскостопанска или горскостопанска техника“, 
гр. Добрич, обл. Добрич, свързано с изработване на Подробен устройствен план – план за 
застрояване /ПУП-ПЗ/, с цел отреждане на имота за „промишлена складова дейност“, с 
възложител Д. Димитров. 

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 попада в обхвата на т. 
11, буква „Б“и буква „Д“ от Приложение №2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1  
подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. 

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 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. № 94-00-
5550/А4/2020 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, засегната площ и параметрите на ИП; 
 подробно описание на предвидените дейности в имота, капацитет 
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 да се посочат дейностите с конкретните отпадъчни потоци съобразени с 
изискванията на Закона за управление на отпадъците, и посочени съгласно Приложения 
№ 1 и/или № 2 на същия закон.  
 информация за всички опасни вещества (включително отпадъци), попадащи в 

обхвата на приложение № 3 на ЗООС, които се очаква да са налични на площадката 
(максимални количества, вид, класификация), както и заключенията от доклада за 
извършена класификация по чл. 103, ал. 1 на ЗООС. 

 За извършване на съответните дейности с всеки отпадъчен поток, следва да 
се предвидят функционални зони и се посочи капацитета, общата използвана площ. 

 Да се посочат съоръженията в т.ч. и техния капацитет, предвидени за 
извършване на дейностите по третиране на специфичните отпадъчни потоци. 

ІІ. По отношение на изискванията на глава шеста от ЗООС за екологична оценка 
/ЕО/: 

Реализацията на ИП е свързана с изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ 
72624.630.13, по КККР на гр. Добрич. Със Заповед №1427/09.10/2019 г. на кмета на 
Община Добрич е разрешено и одобрено задание за ПУП-ПЗ на основание чл. 44, ал. 1, т. 
13 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 135, ал. 3 и чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ.  

Подробните устройствени планове са включени в т. 9.1 от Наредбата за условията и 
реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. 
ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.). Предвид това и гореизложеното, на основание чл. 85, ал. 2, 
във връзка с чл. 85, ал. 1 от ЗООС и  чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО плана, подлежи на 
преценяване необходимостта от извършване на ЕО.

Ако за осъществяване на инвестиционното намерение се налага най-напред да бъде 
изменен ОУП, то на основание чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредбата за ЕО изменението на ОУП 
също е предмет на преценяване на необходимостта от екологична оценка. 

 Съгласно изискванията на чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за ИП, включено в 
приложение № 1 или № 2 на същия закон, се изисква и изготвянето на самостоятелен план 
или програма по чл. 85, ал. 1 и 2, компетентният орган по околна среда може по искане на 
възложителя или по своя преценка да допусне извършването само на една от оценките по 
глава шеста. 

 В тази връзка с писмо с вх. № 94-00-5550/А4/20.01.2020  г. заявявате разглеждане на 
процедура по ОВОС на основание чл. 91, ал. 2 от ЗООС. 

Компетентен орган за вземане на решение по преценяване ЕО е директорът на 
РИОСВ-Варна. Във връзка с това, на основание чл. 91, ал. 2 от ЗООС, Ви уведомяваме, че 
се допуска само извършване преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава 
шеста от същия закон. 

ІІІ.  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 
(Наредбата за ОС, ДВ. бр.73/11.09.2007г., изм. и доп) ИП подлежи на оценка за 
съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони (ЗЗ).  

Територията предмет на ИП не попада в границите на ЗЗ от мрежата “Натура 2000”. 
Най-близко разположената защитена зона е ЗЗ за опазване на дивите птици – BG 0000107 
„Суха река”, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР). Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху 
защитените зони ще бъде извършена в рамките на  процедурата за преценяване 
необходимостта от ОВОС.  

IV. По отношение на изискванията на глава седма, раздел първи от ЗООС: 
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        Във връзка със съхранение на опасни отпадъци е необходимо да представете в РИОСВ 
– Варна информация за всички опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС, които се 
очаква да са налични в предприятието/съоръжението (максимални количества, вид, 
класификация), както и заключенията от доклада за класификация на 
предприятието/съоръжението с искането за преценяване необходимостта от ОВОС.  

 Обръщам Ви внимание, че съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за предотвратяване на 
големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях,
уведомлението за класификация на предприятие/съоръжение с нисък или висок рисков 
потенциал се изготвя по образец съгласно Приложение № 1 към същата наредба (изм. и 
доп. с ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г.). 

         V. По отношение на изискванията на глава седма, раздел втори от ЗООС 

 С представяне на искането да се представят количествата на опасните отпадъци, 
които ще са налични на площадката за съхранение за да бъде определена приложността на 
ИП по критериите посочени в Приложение № 4, точка 5.5 към чл.117, ал.1 от Закона за 
опазване на околната среда.

        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 06.02.2020г.) 


