Представено от „Клас Олио“ АД уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за
„увеличаване на количествата на отпадъците с код 02 03 99 подлагани на оползотворяване в
съществуваща парокотелна централа от 250 т/год. на 15 000 т/год.“
Във връзка с представено от „Клас Олио“ АД, уведомление за инвестиционно предложение /ИП/

„увеличаване на количествата на отпадъците с код 02 03 99 подлагани на
оползотворяване в съществуваща парокотелна централа от 250 т/год. на 15 000
т/год.“ на територията на имот с местонахождение: ПИ № 36419.189.18, с площ от 13
869 кв. м, землище на село Карапелит, община Добричка, с възложител: „Клас олио“ АД 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) :
Предвижданията за дейности по третиране на отпадъци са дейности по оползотворяване
на отпадъци по смисъла на приложение № 2 към §1. т. 13 от Допълнителните разпоредби на
Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
Изхождайки от това и съществуващата практика на съда на ЕС - решение №С-486/04 от
23.11.2006 г., в което Съдът казва, че за целите на Директивата по ОВОС терминът
„обезвреждане" трябва да се разбира като понятие, което включва в себе си и
„оползотворяване“ и приравняване на инсталациите по оползотворяване и обезвреждане на
отпадъци конкретно за нуждите на процедурата по ОВОС.
Във връзка с изложеното, заявеното ИП е разширение и изменение на обект по точки
3, буква „а” промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода
(невключени в Error! Hyperlink reference not valid.) и 11, буква „б” инсталации и депа за
обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци от Приложение № 2 на ЗООС и на
основание чл. 93, ал. 1, т. 2 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 нормативната уредба по биологично
разнообразие:
Съгласно 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 (Наредбата за ОС,
приета с ПМС № 201 от 31.08.2007г., в сила от 11.09.2007г.), ИП подлежи и на оценка за
съвместимостта със ЗЗ чрез процедурата за преценяване необходимостта от извършване на
ОВОС.
Територията предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии /ЗТ/ по
смисъла на Закона за защитените територи, и не попада в границите на защитени зони (ЗЗ)
от мрежата „Натура 2000” ЗЗ. Най-близко разположени са: - ЗЗ “Суха река”, с код BG
0002048, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното разнобразие
(Обн. ДВ, бр. 77/2002 г. с изм. и доп.) и ЗЗ “Суха река”, с код BG 0000107, определена съгласно
чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от същия закон.
Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената зона ще
бъде извършена в рамките на процедурата за преценяване необходимостта от ОВОС.
ІІІ. По отношение на изискванията на глава седма, раздел първи от ЗООС:
Във връзка с представено с вх. № 26-00-2306/13/30.11.2017 г. в РИОСВ-Варна
уведомление за горецитираното ИП, изразявам следното становище:
1. „Клас Олио“ АД, с. Карапелит е класифицирано като предприятие с висок рисков
потенциал по реда на чл. 103, ал. 5 на ЗООС, с потвърдена класификация от заместникминистъра на околната среда и водите с изх. № УК-7/10.03.2017 г. на МОСВ.
2. Съгласно информацията представена в т. 9 на уведомлението за ИП, същото не е
свързано с употреба/съхранение на опасни вещества.
3. Във връзка с планираното Увеличаване на количествата на отпадъците с код 02 03 99
подлагани на оползотворяване в парокотелната централа на дружеството, от 250
т/год. на 15 000 т/год., съгласно чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за предотвратяване
на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях –
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Наредбата (ДВ, бр. 5/2016 г.), операторът „КЛАС ОЛИО“ АД, е извършил
преразглеждане на документите и информацията по чл. 1, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5 и по ал. 2, т.
1 и 3 от същата наредба. С уведомлението за ИП е представено копие от изготвения
доклад,
съгласно
заключенията
от
който
няма
необходимост
от
актуализиране/изменение на документите по чл. 1, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5 и по ал. 2, т. 1 и 3
Наредбата.

ІV. По отношение на изискванията на глава седма, раздел втори от ЗООС:
Обръщам внимание на следното: Инвестиционното предложение разгледано в неговата
цялост при достигане на описаните параметри в точки т. 6.4.2, буква „б“ и т. 5.2, буква „а“ от
Приложение № 4 на ЗООС, подлежи на процедура по издаване на комплексно разрешително по
реда на глава седма, раздел ІІ от същия закон.
Съгласно разпоредбата на чл. 118, ал. 1 на ЗООС комплексното разрешително е
задължително за издаване на разрешение на строеж, съответно за започване на дейностите по
реализация на ИП при достигане на параметрите разписани в Приложение № 4 на ЗООС.
В случай, че в представената с искането информация се достигнат параметрите заложени в
Приложение № 4 на ЗООС, подлежите на процедура по издаване на комплексно разрешително
по реда на глава седма, раздел ІІ от същия закон.
За целта е необходимо възложителят да заяви писмено искане за прилагането на НДНТ. В
този случай, оценката за НДНТ по чл. 99а, ал. 1 от ЗООС се изготвя като самостоятелно
приложение, което се представя в един екземпляр на хартиен и в един екземпляр на
електронен носител, към искането за преценяване при внасянето му в РИОСВ-Варна, съгласно
изискванията на чл. 99а, ал. 2, т. 1 от ЗООС.
След приключване на процедурата по Глава шеста от ОВОС в случай, че са достигнати
заложените параметри в Приложение № 4 на ЗООС е необходимо възложителят да
предприеме действия
пред компетентния орган ИАОС за издаване на комплексно
разрешително по реда на чл.117, ал.1 от ЗООС.
Копие на писмото е изпратено до кметoвете на с. Карапелит, общ. Добричка и общ.

Добричка
/отговорено от РИОСВ на 20.12.2017 г./
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