Представено от „ДЕНИЗ 2000” ООД уведомление за инвестиционни предложения (ИП):
„Площадка за изграждане на съоръжения за третиране на отпадъци от черни и цветни
метали, пластмаса, рециклиране на кабели и проводници, и съпътстващи дейности“, в
поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72624.610.664 (стар идентификатор: 72624.610.247;
номер по предходен план: 7145, кв.: 35, парцел: XVIII), с площ 614 кв. м, трайно
предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид
производствен, складов обект;
„Изграждане на двуетажна административна сграда и паркинг“ в ПИ с идентификатор
72624.610.665 (стар идентификатор: 72624.610.247; номер по предходен план: 7145, кв.:
35, парцел: VII), с площ 1 380 кв. м, трайно предназначение на територията –
урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, с
възложител „ДЕНИЗ 2000” ООД, град Варна
Представеното уведомление с вх. № 26-00-7302/12.12.2017 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.).
I. По отношение изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната
среда (ЗООС) за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) :
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 (ДВ. бр.73/11.09.2007г., изм. и доп), Ви уведомявам че, така заявените
ИП попадат в точка 11, буква “д” и точка 10, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.
1, т. 1 и 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 по преценяване на необходимостта от
извършване на ОВОС е директорът на РИОСВ-Варна.
ІІ. По отношение изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие
(ЗБР):
Съгласно чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР; ДВ.
бр.77/09.08.2002 г., изм и доп.) 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 (ДВ,
бр.73/11.09.2007г., изм. и доп), 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 по смисъла на Закона за защитените територии, не попада и в границите на
защитена зона (ЗЗ) от екологичната мрежа НАТУРА 2000. Най-близо разположена до
територията на ИП е ЗЗ с код BG0000107 „Суха река” за опазване на природните
местообитания и дивата флора и фауна, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1,
т. 1 и т. 2 от ЗБР. За целта, съгласно чл. 10, ал. 1 и 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, е
необходимо да представите данните и информацията по Приложение № 1 и 2 към чл. 10,
ал. 1 и 2 - част Б на хартиен и електронен носител, в едно с информацията по Приложение
№ 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС.
Информация за ЗЗ BG0000107 „Суха река” – на интернет адрес:
www.natura2000.moew.government.bg.
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 кмета на Община Добрич.
/отговорено от РИОСВ на 15.12.2017 г./
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