Представено от „ИВИВА“ ООД, уведомление за инвестиционно предложение (ИП): за
доставка и монтаж на газов котел ПКГ 12 с мощност 8,457 MW за целите на
съществуваща дестилерия за преработка на етерично-маслени култури в ПИ с
идентификатор 72624.603.29, промишлена зона „Запад“, бул. „Трети март“ № 52, гр.
Добрич, с площ 1 224 кв.м.

Представеното уведомление с Вх. № 26-00-6127/21/06.02.2018 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.).
Така заявеното ИП от една страна включва ИП по т. 3, буква “а от Приложение № 2
на ЗООС, а от друга е изменение на обект включващ дейност по т. 7, буква “а” от същото
приложение, за които има издадени две решения по преценяване на необходимостта от
извършване на ОВОС: № ВА-24/ ПР/2016 г. и № ВА 116/ ПР/ 2017 г. Предвид това
заявеното ИП на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС подлежи на преценяване
необходимостта от извършване на ОВОС по реда на глава шеста от същия закон.
Компетентен орган за вземане на решение за преценяване на необходимостта от
извършване на ОВОС е директорът на РИОСВ – Варна.
ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от
разнообразие:

Закона за биологичното

Съгласно чл. 31 от ЗБР 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 (Наредбата за ОС,
приета с ПМС № 201 от 31.08.2007г., в сила от 11.09.2007г.), ИП подлежи и на оценка за
съвместимостта със ЗЗ чрез процедурата за преценяване необходимостта от извършване на
ОВОС.
Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на ЗЗ от мрежата “Натура 2000”. Най-близко
разположената ЗЗ е BG0000107 “Суха река” за опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от същия закон, включена в
списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (МС)
(ДВ бр. 21/09.03.2007 г.), без заповед за обявяване.
Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената зона
ще бъде извършена в рамките на процедурата за преценяване необходимостта от ОВОС.
ІІІ. По отношение на изискванията на глава седма, раздел първи от ЗООС:
Съгласно представената в уведомлението информация се предвижда монтаж на
газов котел ПКГ 12 с мощност 8,457 MW за целите на съществуваща дестилерия за
преработка на етерично-маслени култури. Необходимата за процеса на парна дестилация
пара, ще се получава посредством котел, работещ на природен газ, като наличното
количество на същото ще бъде 0,612 т.
Природният газ е опасно вещество поименно изброено в т. 18, част 2 от
приложение № 3 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), с пределни
количества за нисък и висок рисков потенциал съответно 50 т и 200 т. На територията на
дестилерията ще са налични до 0,612 т дизелово гориво, предвид което
предприятието/съоръжението не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал.

Копие на писмото е изпратено до кмета на Община Добрич

/отговорено от РИОСВ на 08.03.2018 г./
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