Представено от Община Долни чифлик уведомление за инвестиционно
предложение (ИП): „Коригиран проект за закриване и рекултивация на общинско депо за
неопасни отпадъци в поземлен имот № 000095, гр. Долни чифлик.
Във връзка с представено от Община Долни чифлик уведомление за ИП:
„Коригиран проект за закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци
в поземлен имот № 000095, гр. Долни чифлик, 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) :
ИП попада в обхвата на точка 11 “б” от Приложение № 2 на ЗООС и на основание
чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон, подлежи на преценяване необходимостта от извършване
на ОВОС..
Във връзка с чл.93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е
директорът на РИОСВ-Варна.
ІІ. По отношение на изискванията на глава шеста от ЗООС за екологична оценка
/ЕО/:
В случай че, реализацията на ИП е свързана с изработване или с изменение на
действащ подробен устриойствен план (ПУП). Същите 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, проектите на ПУП, подлежат и на преценяване
необходимостта от извършване на ЕО.
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 уведомявам, че
се допуска само извършване преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава
шеста от същия закон.
ІIІ. 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).
ИП не попада в границите на ЗЗ от мрежата “Натура 2000”. Най-близко
разположените ЗЗ са:
- ЗЗ BG0002045 „Комплекс Камчия” за опазване на дивите птици, определена
съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД354/03.05.2012г. на Министъра на околната среда и водите (Обн. ДВ бр. 37/2012г.);
- ЗЗ BG0000116 „Камчия” за опазване на природните местообитания и дивата
флора и фауна, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБ.
/отговорено от РИОСВ на 27.11.2017 г./
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