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СЪОБЩЕНИЕ  

по чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда 

 
Представеното от Община град Добрич, уведомление за инвестиционно предложение 
(ИП) за „Изграждане на нова сграда за Детска градина №10 „Слънчице“, находяща се в 
УПИ I, кв. 64 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ гр. Добрич, с административен адрес ул. „Даскал 
Димитър Попов“ № 1, гр. Добрич, с възложител: Община град Добрич.  
 
Във връзка с представено от Община град Добрич, уведомление за инвестиционно 
предложение (ИП) за „Изграждане на нова сграда за Детска градина №10 „Слънчице“, 
находяща се в УПИ I, кв. 64 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ гр. Добрич, с административен адрес 
ул. „Даскал Димитър Попов“ № 1, гр. 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 ИП е за изграждане на нова сграда за Детска градина №10 
„Слънчице“, находяща се в УПИ I, кв. 64 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ гр. Добрич, с 
административен адрес ул. „Даскал Димитър Попов“ № 1, гр. Добрич, с възложител: 
Община град Добрич. 

С настоящото ИП се предвижда изграждане на нова едноетажна сграда на 
мястото на съществуваща, която е втора сграда в детската градина и обслужва 2 детски 
групи. В момента съществуващата сграда е опасна за ползване, не отговаря на 
нормативните изисквания и не може да осигури безопасна среда, и експлоатация. 
Поради тази причина е необходимо изграждане на нова сграда с цел намаляване 
недостига на места в детската градина. 

На мястото на съществуващата дървена едноетажна сграда ще се изгради нова, 
едноетажна сграда със застроена площ 464 м² и ще включва помещения, обслужващи 
две детски групи. Проектът ще осигури достъпна архитектурна среда, а именно 
изграждане на рампа към вътрешен двор и санитарен възел за хора с увреждания. 

Предвижда се ново електрозахранване, подмяна на водопроводната инсталация 
и канализация, нова централна отоплителна инсталация, както и пожароизвестителна 
инсталация.  

Във връзка с изложеното, заявеното ИП попада в т. 10, буква „б” за 
урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и 
паркинги от Приложение № 2 на ЗООС и т. 29в, буква „а“ от ДР на същия закон, и на 
основание. чл. 93, ал. 1, т. 1 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).  
Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии (ЗТ) 

по смисъла на Закона за защитените територии, не попада и в границите на ЗЗ от 
мрежата “Натура 2000”. Най-близко разположената ЗЗ е за опазване на дивите птици 
BG0002048 „Суха река”, обявена със Заповед № РД-853/15.11.2007 г., изм. и доп. със 
Заповед № РД-84/28.01.2013 г. (ДВ бр.10/2013 г.) на министъра на околната среда и 
водите. 

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

 
Писмото е изпратено до кмета на Община град Добрич. 

                                                                            (отговорено от РИОСВ на 15.12.2020 г.) 


