Представено от “Василена” ЕООД, гр. Варна, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за
изграждане на площадка за дейности с отпадъци от ОЧЦМ, отпадъци от метални опаковки, НУБА,
хартия, пластмаса и стъкло, разкомплектоване на ИУМПС, предварително третиране на ИУЕЕО,
гуми, търговия с авточасти втора употреба, строителни материали, производствени, складови и
обслужващи дейности”
Във връзка с представено от “Василена” ЕООД, уведомление за ИП за изграждане на площадка
за дейности с отпадъци от ОЧЦМ, отпадъци от метални опаковки, НУБА, хартия, пластмаса и
стъкло, разкомплектоване на ИУМПС, предварително третиране на ИУЕЕО, гуми, търговия с
авточасти втора употреба, строителни материали, производствени, складови и обслужващи
дейности” с общ капацитет на плащадката: 13 000 т/ годишно, в поземлен имот с идентификатор
10135.2010.22, в землището на гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, 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) :
Заявеното ИП попада в обхвата на т. 11 “д” от Приложение № 2 на ЗООС и на основание чл. 93,
ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване на 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/:
ИП е свързано с изработване на подробен устройствен план (ПУП) с цел отреждане на
поземления имот за “площадка за дейности с отпадъци”.
На основание чл. 2, ал. 2, т. 1 от и Наредбата за условията и реда за извършване на екологична
оценка на планове и програми ПУП за поземлен имот 10135.2010.22, в землището на гр. Варна, за
“площадка за дейности с отпадъци” подлежи на преценяване необходимостта от извършване на
екологична оценка.
ІІІ. По отношение изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):
ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените
територии и в защитени зони (ЗЗ) от мрежата “Натура 2000”. Най-близко разположената ЗЗ е
BG0002082 „Батова” за опазване на дивите птици, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР и
обявена със Заповед № РД-129/10.02.2012 г., изм. и доп. със Заповеди № РД-81/28.01.2013 г. (ДВ,
бр.10/2013 г.) и № РД-389/07.07.2016 г. (ДВ, бр.59/2016 г.) на министъра на околната среда и
водите.
Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и
целите на опазване на защитената зона по реда на чл.31, ал.4 във връзка с ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1,
т.1 от Наредба 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, която процедура се съвместява с преценката за необходимостта от извършване
на ОВОС.
Копие на писмото е изпратено до кметовете на Община Варна и Район “Приморски”-общ.
Варна.
/отговорено от РИОСВ на 23.01.2017 г./

9000, гр. Варна, ул. “Ян Палах” №4
Тел: (+35952)678 887, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, www.riosv-varna.org

