
\OVOS I EO\SYOBSHTENYQ 2020\PYRVO 

1 

СЪОБЩЕНИЕ  
по чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда 
 

Представеното от „ЕВРО МЕТАЛ КОНСУЛТ“ ЕООД, уведомление e за инвестиционно 
предложение (ИП) за извършване на дейности по приемане и съхраняване на отпадъци 
– метални опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 
(ИУЕЕО), отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни 
превозни средства (ИУМПС) и предварителни дейности преди оползотворяване – 
сортиране и рязане на ОЧЦМ на площадка с местонахождение ПИ с идентификатор 
72624.123.88, с площ 2399 кв. м, по КККР на гр. Добрич, обл. Добрич, с възложител 
„ЕВРО МЕТАЛ КОНСУЛТ“ ЕООД.  
 
Във връзка с представено от „ЕВРО МЕТАЛ КОНСУЛТ“ ЕООД, уведомление за 
инвестиционно предложение (ИП) за извършване на дейности по приемане и 
съхраняване на отпадъци – метални опаковки, излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване (ИУЕЕО), отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли 
от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и предварителни дейности преди 
оползотворяване – сортиране и рязане на ОЧЦМ на площадка с местонахождение ПИ с 
идентификатор 72624.123.88, с площ 2399 кв. м, по КККР на гр. Добрич, обл. 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 извършване на дейности по приемане и съхраняване на 

отпадъци – метални опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно 
оборудване (ИУЕЕО), отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от 
употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и предварителни дейности преди 
оползотворяване – сортиране и рязане на ОЧЦМ на площадка с местонахождение ПИ с 
идентификатор 72624.123.88, с площ 2399 кв. м, по КККР на гр. Добрич, обл. Добрич, с 
възложител „ЕВРО МЕТАЛ КОНСУЛТ“ ЕООД. 

Площадката е с обща площ 2399 кв. м, дейностите с отпадъци ще се извършват на 
площ 1500 кв.м, която е изцяло бетонирана. Площадката е оградена с бетонна ограда, 
като са изградени контролно-пропускателна система, видеонаблюдение, 
каломаслоуловител с вместимост 2 м³ и ревизионна шахта с капацитет 1 м³, наличен е 
електронен кантар с товароподемност 1.5  т. 

На площадката ще се извършват дейности по съхраняване на: 
Метални опаковки – отредено складово помещение с площ 10 кв.м, в количество 

100 т. на година. Използвани съдове – метални съдове – контейнери, касони; 
Излезли от употреба моторни превозни средства – открита площадка с площ 100 

кв.м, в количество 500 т. на година; 
Оловни акумулаторни батерии – в количества 10 т. на година. Използвани съдове 

– пластмасови съдове – касони; 
Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване в количество 1000 т. 

на година. Използвани съдове – метални съдове – контейнери, касони с различна 
вместимост и обособени клетки; 

Отредената зона за разделно съхраняване на оловни акумулаторни батерии и 
излязло от употреба електрическо и електронно оборудване е с площ 50 кв.м под навес. 
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Отпадъци от черни и цветни метали – открита площадка и склад с площ 1000 кв.м, 
в количество 2000 т. на година.  

Разширението на ИП включва нови дейности по третиране на ОЧЦМ - сортиране 
и рязане.  

Сортирането ще се извършва ръчно, а рязането чрез резаци и оксижен-газо-
кислородно рязане. Отредената зона за предварително третиране е с площ 200 кв.м. 

Не е предвидено изграждане на нова техническа инфраструктура, както и изкопни 
работи и ползване на взрив. Достъпът до имота се осъществява чрез съществуващ 
общински път. 

От дейността на площадката ще се образуват битово-фекални и производствени 
отпадъчни води, които ще бъдат отвеждани в градската канализационна система, като 
производствените след пречистването им в каломаслоуловител.  

ИП е разширение/изменение на съществуваща площадка за дейности с отпадъци, 
за която има издадени: 

Решение № ВА 101-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване 
на ОВОС, с характер да не се извършва ОВОС на ИП за изграждане на площадка за 
дейности по събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъци от черни и 
цветни метали (ОЧЦМ), с местоположение ПИ с идентификатор 72624.123.88, с площ 
2399 кв. м, землище на гр. Добрич, с възложител „Рециклираща компания Докс 21“ 
ЕООД; 

Писмо с изх. № 26-00-3247/2/04.06.2013 г., издадено по реда на чл. 2, 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 за инвестиционно предложение свързано с добавяне на нови дейности 
по събиране и съхраняване на излязло от употреба електрическо и електронно 
оборудване (ИУЕЕО); негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА); събиране 
на неопасни отпадъци – хартия, стъкло, пластмаса; излезли от употреба моторни 
превозни средства (ИУМПС – без разкомплектоване) и увеличаване на количествата 
отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) на съществуващи площадки в гр. Добрич, 
ПИ №№ 72624.123.87, 72624.123.88 и 72624.123.89, с възложител „Рециклираща 
компания Докс 21“ ЕООД; 

Решение № ВА 36-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
ОВОС, с характер да не се извършва ОВОС на ИП за „Увеличаване количествата на 
вече разрешени отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба 
електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), излезли от употреба моторни 
превозни средства (ИУМПС), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и 
неопасни отпадъци, на територията на съществуващи и действащи площадки, 
находящи се в гр. Добрич, поземлени имоти №№ 72624.123.87, 72624.123.88 и 
72624.123.89, с възложител „Рециклираща компания Докс 21“ ЕООД. 

Така заявеното ИП е разширение/изменение на обект, който попада в обхвата на 
точки 11 “б” и 11 „д“ от Приложение № 2 на ЗООС, и на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 от 
ЗООС, 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: 

Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда 
(изм. и доп. ДВ. бр.98 от 27 ноември 2018г.) и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и 
реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. - ДВ, бр. 67 
от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) възложителят на инвестиционно предложение 



\OVOS I EO\SYOBSHTENYQ 2020\PYRVO 

3 

обявява своето предложение на интернет страницата си, ако има такава, и чрез 
средствата за масово осведомяване и/или по друг подходящ начин. 

За преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за предложенията по 
чл. 93, ал. 1 от ЗООС възложителят заплаща такса в размер, определен с Тарифата за 
такситe, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите 
(приета с ПМС 136/2011 г., изм. и доп.) и внася писмено искане по образец съгласно 
приложение № 6 до компетентния орган, към което прилага един екземпляр от 
информацията по приложение № 2 на хартиен и електронен носител /който да съдържа 
цялата налична и приложена документация към процедурата/. 

  Към искането да се приложи: 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 136/2011 г., изм. и доп.),  
преведена по банков път: IBAN: BG17 SOMB 9130 3137 0237 01;  BIC: SOMBBGSF,  
при Общинска банка АД. Основание: по преписка с вх. № 26-00-3247/А15/2021 г. 

 
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).  

Териториията, 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 природните 
местообитания и дивата флора и фауна BG0000107 „Суха река”, обявена със Заповед № 
РД-989/10.12.2020 г. (ДВ бр.7/2021 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. 

 
 

Копие на писмото е изпратено до кмета на Община Добрич. 

                                                                                      (отговорено от РИОСВ на 28.06.2021 г.) 


