Представено от “Одесос ПБМ” АД-Варна, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за
“Разширение на пристанище за обществен транспорт с регионално значение “Одесос ПБМ”,
свързано с изграждане на ново корабно място, специализирано за обработване на зърнени насипни
товари и контейнери, и на нова зона за съхранение на описаните товари“
Във връзка с представено от “Одесос ПБМ” гр. Варна ИП за “Разширение на пристанище за
обществен транспорт с регионално значение, свързано с изграждане на ново корабно място,
специализирано за обработване на зърнени насипни товари и контейнери, и на нова зона за
съхранение на описаните товари“ в поземлен имот с идентификатор
10135.5501.356 и
прилежащата акватория на Варненско езеро, Южна промишлена зона, гр. Варна, 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) :
С изграждането на новата кейова стена и предвидения в тила вертикален силозен склад се
предвижда обработка на 1 000 хил. тона зърно и контейнери около 50 000 TEU годишно. ИП е
разширение на обект по т. 8.2. от Приложение № 1 към ЗООС, което разширение самостоятелно
достига критериите, посочени в същата точка. Предвид това и т. 25 от Приложение № 1 на ЗООС,
заявеното ИП на основание чл. 92, т. 1 от същия закон подлежи на задължителна ОВОС.
Във връзка с чл.94, ал. 2 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е директорът на
РИОСВ-Варна.

На основание чл.4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно
допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в утвърдените планове за управление
на речните басейни (ПУРБ) на Черноморски район (ЧР). Съгласно изразено от Басейнова
дирекция „Черноморски район"-Варна, становище, намерението е допустимо спрямо
ПУРБ на ЧР при спазване на нормативните изисквания и на мерките, заложени в Плана.
ІІ. По отношение изискванията на глава шеста от ЗООС за екологична оценка:
Инвестиционното предложение е свързано с изменение на генералния план на пристанище
за обществен транспорт с регионално значение “Одесос ПБМ-Варна” – подробен устройствен
план-план за регулация и застрояване на пристанищната територия и парцеларен план на
пристанищната акватория.
При условие че плановете ще се одобряват от МТИТС и/или МРРБ, компетентен орган по
процедурата за преценяване необходимостта от извършване на ЕО е министърът на околната среда
и водите.
ІІІ. По отношение на изискванията на чл. 99б от ЗООС:
При наличие в предприятието на опасни вещества от приложение № 3 на ЗООС, съгласно
изискването на чл. 10, ал. 3, т. 1”б” от Наредбата за ОВОС заданието за обхват и съдържание на
ОВОС е необходимо да съдържа информация за вида и количествата на опасните вещества, които
ще бъдат налични в предприятието и капацитета на съоръженията за тяхното съхранение и
употреба.
ІV. По отношение изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):
Територията, предмет на ИП, попада в границите на защитена зона (ЗЗ) от екологичната
мрежа “Натура 2000”: ЗЗ BG0000191 „Варненско-Белославско езеро”, определена за опазване на
дивите птици и обявена със Заповед №РД-128/10.02.2012 г. (обн. ДВ, бр.22/2012 г.) на министъра
на околната среда и водите.
При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 39, 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, обн. ДВ. бр.73/11.09.2007г., изм. и доп), се констатира, че
предвижданията на разглежданото ИП не противоречат на режима на защитена зона за опазване на
дивите птици BG0000191 „Варненско - Белославско езеро”, определен със заповедта за обявяване.
В резултат на извършено преценяване за вероятната степен на отрицателно въздействие на
ИП върху ЗЗ BG0000191 „Варненско - Белославско езеро”, е установено, че ИП има вероятност
да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в защитената зона.
Копие на писмото е изпратено до кметовете на община Варна и район “Одесос”-общ.
Варна, и МОСВ.
/отговорено от РИОСВ на 12.05.2017 г./
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