Представено от ЕТ “ИСМ 91-ИСА САЛИ“, уведомление за инвестиционно
предложение (ИП): „изграждане на предприятие за производство на плодови каши и
сушилня за плодове“ в ПИ № 103006, /имота е образуван от обединяването на имоти –
103002, 103003, 103004/ в землището на с. Зърнево, общ. Тервел.
Представеното уведомление с вх. № 92-00-2063/2/ 16.04.2018 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 попада в обхвата на т. 7, буква „б“- пакетиране и консервиране
на растителни и животински продукти, от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 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 ОВОС е директорът на РИОСВ-Варна,
съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС.
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 е ЗЗ BG0000106 „Хърсовска река” за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал.
1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие.
Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената зона
ще бъде извършена в рамките на процедурата за преценяване необходимостта от ОВОС.

Копие на писмото е изпратено до кметовете на Община Тервел и с. Зърнево, общ.
Тервел.

/отговорено от РИОСВ на 26.04.2018 г./
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