Представено от „КРИСАУТО ПАРТС” ЕООД уведомление за инвестиционно
предложение (ИП): „Изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец”, в
поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.4507.237 (номер по предходен план: 260020;
кв. 9; парцел: V), с площ 1 742 кв. м, трайно предназначение на територията –
урбанизиране, начин на трайно ползване – за търговски обект, комплекс, разположени в
местност „Атанас тарла”, район Владислав Варненчик – зона Метро, град Варна, област
Варна, с възложител: „КРИСАУТО ПАРТС” ЕООД

Представеното уведомление с вх. № 26-00-2348/13/11.10.2017 г., за гореописаното
ИП, се приема като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на
чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС; ДВ. бр. 91/2002 г., изм. и
доп.) и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (Наредбата
за ОВОС; ДВ. бр. 25/2003г., изм. и доп.).
На основание чл. 5 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 (Наредбата за ОС; ДВ. бр.73/11.09.2007г., изм. и доп), Ви уведомявам
че:
I. По отношение изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната
среда (ЗООС) за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) :
Така заявеното предложение, представлява разширение на ИП: “Изграждане на
център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства
(ИУМПС)” в поземлен имот (ПИ) 10135.4507.237, в землището на гр. Варна, обл. Варна,
за което е постановлено Решение № ВА 83-ПР/2016 г. на РИОСВ-Варна, с характер „да не
се извършва ОВОС“, реализацията на което няма вероятност да окаже значително
отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на
видове, предмет на опазване в защитени зони.
Във връзка с това настоящото ИП: „Изграждане на ново водовземно съоръжение –
тръбен кладенец”, попада в точка 2, буква “г”-за водоснабдяване от списъка на
категориите и дейностите в Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 2 на ЗООС и същото
подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда (ОВОС).
Компетентен орган за вземане на решение за преценяване на необходимостта от
извършване на ОВОС е директорът на РИОСВ – Варна, съгласно чл.93, ал. 3 от ЗООС.
ІІ. По отношение изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие
(ЗБР):
Съгласно чл. 31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС, ИП подлежи на оценка
за съвместимостта чрез процедурата за преценяване необходимостта от извършване на
ОВОС.
Територията, на която ще се реализира ИП, не попада в границите на защитени
територии (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на
защитени зони (ЗЗ) от Националната екологична мрежа НАТУРА 2000. Най-близко
разположена до територията на ИП е ЗЗ BG0002082 “Батова” обявена със Заповед № РД129/10.02.2012 г. (обн. ДВ, бр.22/2012 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-389//07.07.2016 г.
(ДВ, бр. 59/2016 г.) на Министъра на околната среда и водите, за опазване на дивите
птици, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР.
Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху
защитените зони ще бъде извършена в рамките на процедурата за преценяване
необходимостта от ОВОС.
Копие на писмото е изпратено до кметовете на Район „Владислав Варненчик” и
Община Варна.
/отговорено от РИОСВ на 30.11.2017 г./
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