Представено от Ричард Джордж Пайк и Наталия Александровна Пайк, с. Кардам, общ.
Ген. Тошево, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на Козеферма
и мини мандра“ в с. Кардам, общ. Ген. Тошево.
Във връзка с представено от Ричард Джордж Пайк и Наталия Александровна Пайк
уведомление за ИП в поземлен имот (ПИ) № 567 (извън рег. план), дворно място с площ от
2080 кв.м, в с. Кардам, общ. Ген. Тошево за “Изграждане на Козеферма за отглеждане на 50
броя ДПЖ и приплодите им до шест месечна възраст, както и мини мандра с машина за
преработка на мляко „МИКА 215L“, разположена в отделно помещение, но в същата сграда.
Между мястото за отглеждане на козите и помещението за преработка и складиране на
мляко „Мини мандра“, ще има зона където ще се доят животните, и буферна зона където ще
става дезинфекцирането на обслужващия персонал (работниците).
Застроената площ на сградата е 147 кв.м от които 27 кв.м е за мини мандрата.
В близост до сградата има навес и обслужващи постройки за фураж. Пред сградата има
стопански двор с оградена площ около 150 кв.м за хранене и поене на животните през деня,
както и зона със сенници, 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):
Така заявеното ИП попада в обхвата на точки: 1 „Д“ и 7 „В“ от Приложение № 2 на ЗООС,
което ИП 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 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 ОС ИП подлежи и на
оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони (ЗЗ), която
процедура се съвместява с преценката за необходимостта от извършване на ОВОС..
Територията, предмет на ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на
Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от Европейската
екологична мрежа “Натура 2000”. Най-близко разположената е ЗЗ BG0000569 „Кардам” за
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, съгласно изискванията на
чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР.
Копие на писмото е изпратено до кметовете на Община Ген. Тошево и село Кардам, общ.
Ген. Тошево, и главния архитект на Община Ген. Тошево.
(отговорено от РИОСВ на 30.08.2017г.)
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