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Представено от „Недко Недков – Овчарово“ ЕООД, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за 
„Изграждане на пристройка за разширение на млекопреработвателно предприятие“  
 

 
Във връзка с представено от „Недко Недков – Овчарово“ ЕООД, уведомление за ИП за „Изграждане на 
пристройка за разширение на млекопреработвателно предприятие“ с предвидено 
увеличение от 12.5 т/ден производство на кисело мляко, в УПИ ХХІV, кв. 3, с площ 12327 
кв.м, стопански двор, по регулационния план на с. Овчарово, общ. Добричка, с възложител: 
„Недко Недков – Овчарово“ ЕООД, РИОСВ - Варна,  информира за следното: 

 
І. По отношение на изискванията на българската нормативна уредба по ОВОС: 

 Описаното ИП така заявеното ИП е “разширение” по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от 
ЗООС на обект, което попада в обхвата на точка 7, буква “В” от Приложение № 2 на същия 
закон и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. 

Компетентен орган за вземане на решение по ОВОС е директорът на РИОСВ-Варна, 
съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС.  

 
ІІ. По отношение на изискванията на нормативната уредба по биологично 
разнообразие: 

На основание чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС ИП подлежи и на 
оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони (ЗЗ).  

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на ЗЗ от Европейската екологична мрежа 
“Натура 2000”. Най-близко разположената е ЗЗ BG0000107 „Суха река” за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно изискванията на 
чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР. 

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 кметовете на с. Овчарово, общ. Добричка и общ. 
Добричка . 

 
 
 
/отговорено от РИОСВ на 13.06.2017 г./ 

 


