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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 

За представено от „АртМонбат“ АД, уведомление за инвестиционно предложение 

(ИП) за „Изграждане на инсталация за обработка и получаване на междинни продукти 

и влагането им в акумулаторни батерии, за подобряване свойствата на електродите на 

галванични процеси и в строителната индустрия“ в поземлен имот с идентификатор 

№72624.603.371, вид собств. частна, вид територия урбанизирана, НТП за друг вид 

производствен, складов обект, площ 3 183 кв. м, стар номер 5982, квартал 256, парцел 

LIV -371 /XLIX,LII-362/, пром. зона Запад, ул. „Свещеник Павел Атанасов“, град 

Добрич, община Добрич, област Добрич. 

Във връзка с представеното уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за 

„Изграждане на инсталация за обработка и получаване на междинни продукти и 

влагането им в акумулаторни батерии, за подобряване свойствата на електродите на 

галванични процеси и в строителната индустрия“ в поземлен имот с идентификатор 

№72624.603.371, вид собств. частна, вид територия урбанизирана, НТП за друг вид 

производствен, складов обект, площ 3 183 кв. м, стар номер 5982, квартал 256, парцел 

LIV -371 /XLIX,LII-362/, пром. зона Запад, ул. „Свещеник Павел Атанасов“, град 

Добрич, община Добрич, област Добрич, възложител „АРТМонбат“АД, в съответствие 

с разпоредбата на чл. 5, ал.1 от Наредбата за ОВОС  и 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, РИОСВ - Варна, информира за следното: 

                        І. По отношение на изискванията на българската нормативна уредба 

по ОВОС: 

Във връзка с представената информация и документация постъпила в РИОСВ-

Варна, се установи следното:  

1. Инвестиционното предложение (ИП) предвижда „Изграждане на инсталация за 

обработка и получаване на междинни продукти и влагането им в акумулаторни 

батерии, за подобряване свойствата на електродите на галванични процеси и в 

строителната индустрия“ в поземлен имот с идентификатор №72624.603.371, вид 

собств. частна, вид територия урбанизирана, НТП за друг вид производствен, 

складов обект, площ 3 183 кв. м, стар номер 5982, квартал 256, парцел LIV -371 

/XLIX,LII-362/, пром. зона Запад, ул. „Свещеник Павел Атанасов“, град Добрич, 

община Добрич, област Добрич, възложител „АРТМонбат“АД. 

2. „АРТМонбат“АД е възложител съгласно § 1, т. 20 от ДР на ЗООС по силата на 

приложен към документацията Нотариален акт за учредяване на право на строеж 

върху недвижим имот. 

3. Възложителят „АРТМонбат“АД е изпълнил своите задължения със спазване на 

нормата на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ВОС за уведомяване 

на засегнатото население чрез поместена обява  на интернет адрес: 

https://www.monbatgroup.com/bg/ustoychivost/deynosti-za-ustoychivo-razvitie.  

4. Настоящото ИП няма връзка с други издадени административни актове по реда на 

глава шеста на ЗООС и чл. 31 от ЗБР. 

5. За целите на реализацията на новото ИП, предвижданията са да се изградят 

производствена и административна сгради, след което ще се монтира 

технологичното оборудване за обработка на междинните продукти. Капацитетът 

на инсталацията е за производство на 0.75 kg/h, 3.75 kg/d, 938 kg/y (при 5 работни 

часа за съдовете, 250 дни в годината) междинните продукти. 

https://www.monbatgroup.com/bg/ustoychivost/deynosti-za-ustoychivo-razvitie
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 Описаните дейности със заявено ИП за „Изграждане на инсталация за обработка 

и получаване на междинни продукти и влагането им в акумулаторни батерии, за 

подобряване свойствата на електродите на галванични процеси и в строителната 

индустрия“ попадат в обхвата на точка 6 буква „а“-  обработка на междинни 

продукти и производство на химични вещества и смеси от Приложение № 2 на ЗООС 

поради което съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС подлежи на процедура по преценяване 

необходимостта от извършването на оценка на въздействието върху околната среда.  

Компетентен орган за вземане на решение по ОВОС е директорът на РИОСВ-

Варна, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС.  

 

         За процедурата по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС 

възложителят на ИП е необходимо да предприеме следните действия: 

1. За преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за предложениeтo 

по чл. 93, ал. 1 ЗООС възложителят заплаща такса в размер, определен с 

Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на 

околната среда и водите 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 приложат: 

- 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. №26-00-4770/А14/ 2022 г.; 

- Към информацията по Приложения 2 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС да 

бъде описана следната информация и е необходимо да бъдат подробно 

разгледани следните въпроси: 

 Предмет на оценката следва да е цялостното намерение, в т.ч. всички други 

обекти и дейности, които са свързани с настоящото намерение с подробно 

описание на всички технологични дейности и процеси.  

 Да се опише текущото състояние на площадката, използване на техническа 

инфраструктура. 

 Да се разгледат подробно всички потоци отпадъчни води формиращи се от 

обекта и на територията му, както и начина на тяхното третиране и мястото на 

отвеждането им. 

 Да се посочат прогнозни количества и качествен състав на отпадъчните води. 

 Да се даде подробна информация за предвижданията касаещи техническата 

инфраструктура, ген план. 

 Да се представи качествена и количествена оценка с направен баланс общо за 

всички етапи от ИП и отделно за всеки един от етапите, инсталациите и 

технологичните възли на вход и изход с приложени схематични и текстови 

части. 

 Технология за пречистване на отпадъчните промивни води, генериращи се от 

измиване на оборудването. Капацитет. 

 Предварителен договор с „В и К Добрич АД за приемане в канализационната 

система на отпадъчни води, генериращи се от обекта. 

 Как ще бъдат третирани и къде ще бъдат отвеждани атмосферните води. 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2135464783&dbId=0&refId=19259614
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2135464783&dbId=0&refId=27039724
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2135464783&dbId=0&refId=27039724
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 Да се опишат всички организирани неподвижни източници на вредни вещества 

изпускани в атмосферния въздух, в т.ч. височина на изпускащото устройство, 

вида на работното гориво, максимален разход на гориво на час и максимална 

топлинна мощност с извършени моделни анализи. 

 Подробно да се разгледат очакваните нива на шума, излъчван в околната среда; 

 Да се оцени шумовото натоварване с моделиране в мястото на въздействие (най-

близко разположената жилищна сграда). 

2. На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения 

интерес компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице:  

- осигурява обществен достъп до информацията по приложение № 2, като 

поставя съобщение на своята интернет страница и по друг начин за най-

малко 14 дни за достъпа до информацията и за изразяване на становища 

от заинтересувани лица; 

- предоставя копие на искането и информацията по приложение № 2 на 

електронен носител на община Добрич. 

                 В срок до 3 дни след получаването на информацията по приложение № 2 

община Добрич. 

- осигуряват обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, 

като поставя съобщение на интернет страницата си (ако има такава) и на 

обществено достъпно място за достъпа до информацията и за изразяване 

на становища от заинтересувани лица; 

- в срок до 3 дни след изтичането на 14 дневния срок изпращат на 

РИОСВ-Варна резултатите от обществения достъп, в т.ч. по начина на 

осигуряването му по образец съгласно приложение № 7. 

3. Обръщам внимание на разпоредбите на чл. 93, ал. 9 от ЗООС, съгласно които за 

инвестиционни предложения може да се провежда задължителна ОВОС, без да 

се извършва преценка: 

1. по искане на възложителя; 

2. при наличие на обстоятелство по чл. 31, ал. 8 от Закона за биологичното 

разнообразие; 

3. в случаите по чл. 156е, ал. 3 от Закона за водите. 

ІІ. По отношение на изискванията на българската нормативна уредба по 

Екологична оценка: 

 

         ОУП на Община град Добрич е приет с Решение №22-3/25.07.2017 г. на Общински 

съвет град Добрич. 

         Когато за реализирането на намерението  и/или свързаните с него съпътстващи 

обекти и дейности се изисква най-напред  да бъде изготвен самостоятелен устройствен 

план /евентуално подробен устройствен план – ПУП, устройващ само конкретното 

намерение/ или изисква изменение на устройствен или друг план от по-високо ниво 

/например Общ устройствен план – ОУП и/или ПУП с по-голям териториален обхват от 

този, необходим за реализирането на конкретното намерение/ по реда на 

специализираната нормативна уредба /ЗУТ или друг закон/, процедирането по реда на 

глава шеста от ЗООС трябва да бъде съобразено с йерархичната последователност на 

изискващите се планове, проучвания, проекти. 

          Предвижданията на настоящото ИП съответстват на устройственото зониране в 

одобрения ОУП. 

          Подробните устройствени планове подадат в позицията на т. 9.1 от Приложение 

№ 2 на 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.). Във връзка с това и 
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разпоредбата на чл. 85, ал. 2 от ЗООС, ако се предвижда ПУП за развитие на 

настоящото ИП, предвид описаното строителство на основание чл. 2, ал. 2, т. 1 от 

Наредбата за ЕО подлежат на преценяване необходимостта от 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.  

            От друга страна обаче съгласно чл. 91, ал. 1 от ЗООС, екологичната оценка се 

извършва независимо от ОВОС. 

            На основание чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО компетентен орган за издаване на 

решение за преценяване необходимостта от ЕО е директора на РИОСВ-Варна.   

Във връзка с това и описаните по-горе правни и фактически основания, и 

декларираното от ваша страна искане за разглеждане на процедура само по ОВОС, 

независимо от екологичната оценка, ви уведомявам, че на следващ етап от 

инвестиционния процес ако възникне необходимост от изработване на устройствен 

план за всеки ПУП, предмет на настоящото ИП следва да бъде проведена процедура по 

преценяване на необходимостта от екологична оценка. 

ІІІ. По отношение на изискванията на глава седма, раздел първи от ЗООС: 

Съгласно представената в уведомлението информация, на територията на обекта 

се предвижда изграждане на инсталация за обработка и получаване на междинни 

продукти – въглеродни добавки (частици, влакна, фибри), които не са класифицирани 

като опасни съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 CLP. За нуждите на технологичния 

процес по получаване на въглеродните добавки ще се използват пропан-бутан, водород 

и природен газ (поименно изброени опасни вещества в част 2 на приложение № 3 към 

ЗООС) . 

В уведомлението възложителя е представил информация за вида, 

класификацията и максималните количества на опасните вещества от приложение № 3 

към ЗООС, които се очаква да са налични в предприятието/съоръжението, както и 

заключенията от доклада за извършена класификация по чл. 103, ал. 1 на ЗООС. 

Съгласно заключенията в доклада, обекта не се класифицира с нисък или висок 

рисков потенциал. 

Предвид гореизложеното в конкретния случай не са приложими изискванията на 

чл. 99б от ЗООС. 

  

ІV. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното 

разнообразие: 

 

            Имота предмет на ИП не попада в защитени територии по смисъла на Закона за 

защитените територии. 

   ИП не попада в границите на ЗЗ от мрежата „Натура 2000”. Най-близко 

разположенa e Защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата 

флора и фауна BG0000107 „Суха река”, одобрена с РМС № 122/02.03.2007 г.   

   На основание чл. 31 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 



5 

(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).  

   Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитени 

зони ще бъде извършена в рамките на процедурата за преценяване необходимостта от 

ОВОС. 

 

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

 

ИП предвижда „Изграждане на инсталация за обработка и получаване на 
междинни продукти и влагането им в акумулаторни батерии, за подобряване 
свойствата на електродите на галванични процеси и в строителната индустрия“ в 
поземлен имот с идентификатор №72624.603.371, вид собств. частна, вид територия 
урбанизирана, НТП за друг вид производствен, складов обект, площ 3 183 кв. м, стар 
номер 5982, квартал 256, парцел LIV -371 /XLIX,LII-362/, пром. зона Запад, ул. 
„Свещеник Павел Атанасов“, град Добрич, община Добрич, област Добрич, 
възложител „АРТМонбат“АД. 
          Така представеното инвестиционното предложение не попада в обхвата на 

категориите промишлени дейности към Приложение № 4, към чл. 117, ал. 1 от ЗООС и 

за реализацията му не подлежи на процедура по издаване на комплексно разрешително.  

 

 

 

Копие на писмото е изпратено до кмета на община Добрич. 

                                               

 (отговорено от РИОСВ на 15.08.2022 г.) 


