Представено от възложителят уведомление за инвестиционен проект (ИП):
„Изграждане на газовостопанство на компресиран газ за обществена пералня”,
разположено в урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-60, кв. 26 (с номер по предходен план:
60), с площ 711 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на
трайно ползване – ниско застрояване, по Подробния устройствен план – План за
регулация на село Попович, община Бяла, област Варна, с възложител: „ЖЕ – ВИ 2009“
ЕООД, град Обзор
След преглед на представената информация се установи следното:
 Издадено е писмо изх. № ПД-941/1/19.05.2016 г. на директорът на РИОСВБургас, за на ИП: „Изграждане на обществена пералня”, УПИ IV-60, кв. 26, находящ се в
село Попович, община Бяла, област Варна, с възложител: Жельо Ефтимов Ефтимов.
Съгласно представената информация на площадката може да бъде наличен
природен газ (метан) в количество 0,774 тона. Природният газ е опасно вещество
поименно изброено в т. 18, част 2 на Приложение № 3 на ЗООС, с пределни количества за
нисък и висок рисков потенциал съответно 50 тона и 200 тона. Съгласно заключенията от
доклада за извършената класификация по чл. 103, ал. 1 на ЗООС,
предприятието/съоръжението не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал.
Газовото стопанство се състои от 4 броя бутилкови групи на природен газ и
газорегулаторна измервателна станция (ГРИС). Модулите представляват батерия от
бутилки – транспортируема, състояща се от 12 броя бутилки с марка DALMINE по 90
литра или общо 1 080 литра, свързани вертикално, заедно с тронкети (тройници) и
фитинги за стоманена тръба, оборудвана със спирателна и измервателна арматура с общ
обем 270 м3. Тегло с пълни бутилки – 1 390 кг.
Модула представлява батерия от бутилки със сгъстен газ монтирани на обща
метална рамка с необходимите устройства за механично товарене и разтоварване, в които
последователно са свързани и обединени 12 броя бутилки, така че когато газът от едната
бутилка свърши, започва да се черпи от следващата. Модулите са с общ обем 4 320 литра,
разположени са открито на метална рампа, на място удобно за обслужване по време на
експлоатация – на 3 м от сградата. Модулите ще бъдат разположени стационарно на
съществуваща бетонна площадка.
Модулите са заземени, поставени са на метална рампа с необходимита
товароносимост, която е свързана към съществуваща заземителна инсталация. За
модулите и ГРИС ще се изгради мълниезащитна инсталация, която да покрива
периметъра. Бутилковите групи се свързват към ГРИС посредством гъвкава връзка –
високо налягане (мон 300 bar) към сферичните кранове.
Редуцирането на налягането от 200 bar до 0.1 bar ще става в газорегулиращо
замерно съоръжение по поспорт. Максималната консумация на уредите е 100 mbar.
Представено е разрешение за строеж № 10 от 02.04.2018 г., влязло в сила на
20.04.2018 г. на главния архитект на Община Бяла, с което се разрешава на фирма „ЖЕ –
ВИ 2009“ ЕООД, град Обзор, със ЗП = 241 кв. м, и обща РЗП = 241 кв. м, да извърши
строеж: „Обществена пералня“ находяща се в УПИ IV-60, кв. 26, по плана на село
Попович, община Бяла, област Варна.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 5 от Наредбата за ОВОС и във
връзка с чл. 40, 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 (ДВ. бр.73/11.09.2007г., изм. и доп),
Ви уведомявам че, така заявеното ИП попада в точка 3, буква “в” от Приложение № 2 към
чл. 93, ал. 1, т. 1 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 преценяване на необходимостта от
извършване на ОВОС е директорът на РИОСВ-Варна.
І. По отношение изискванията на нормативната уредба по ОВОС:
За издаване на решение за преценяване необходимостта от ОВОС е необходимо да
внесете в РИОСВ – Варна, следните документи и информация:
1.Съгласно чл. 4, ал. 2 и 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на
ОВОС да извършите писмено уведомяване на кмета на на село Попович, общ. Бяла
(копие на уведомлението, внесено в кметството с вх. номер), както и на засегнатото
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население, с информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС. Представено е
уведомление за уведомяване кмета на общ. Бяла с вх. № РД 70 00-472/25.06.2018 г.
Съгласно разпоредбите на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за
ОВОС, кмета на община Бяла и кмета на село Попович, общ. Бяла от своя страна трябва да
обявят ИП на интернет страниците си.
2. На основание чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС за преценяване на
необходимостта от извършване на ОВОС за предложения по чл. 93, ал. 1 от ЗООС
възложителят заплаща такса в размер на 500 лв., определен с Тарифата за таксите,
които се събират в системата на МОСВ (приета с ПМС 136/2011 г., с изм. и доп.),
преведена по банков път:
 IBAN: BG17 SOMB 9130 3137 0237 01;
 BIC: 08SOMBBGSF, при Общинска банка АД;
 Основание: по преписка с вх. № 26-00-4159/25.06.2018 г.
3.Да внесете, писмено искане за преценяване необходимостта от ОВОС по образец
съгласно Приложение № 6, към което е необходимо да приложите един екземпляр от
подробната и мотивирана информация по Приложение № 2, на хартиен и електронен
носител.
При изготвяне на информацията за ИП да се опишат подробно:
 Да се определи начина и подхода, по който ще се осъществи връзката от газовото
стопанство до Обществената пералня.
 Предвидените дейности в ПИ, съпътстващите ги обекти, необходими
съоръжения, пътни връзки и други;
 Степента на очакваното въздействие върху атмосферния въздух, растителния и
животински свят и нивата на шума по време на строителството и експлоатацията на ИП,
вкл. кумулативно. При необходимост да се предложат конкретни мерки за
предотвратяване/намаляване на отрицателни въздействия;
 Точното местоположение на ИП в границите на имота;
 Очакваните нива на шума, излъчван в околната среда по време на строителството
и експлоатацията на ИП;
 Да се представи информация на какво разстояние се намират най-близко
находящите се обекти, подлежащи на здравна защита, определени съгласно § 1, т. 3 от
Допълнителните разпоредби на Наредбата за ОВОС.
ІІ. По отношение на изискванията на нормативната уредба по биологично
разнообразие.
Съгласно чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР; ДВ.
бр.77/09.08.2002 г., изм и доп.) 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 (ДВ,
бр.73/11.09.2007г., изм. и доп), ИП подлежи на оценка за съвместимостта чрез
процедурата за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.
Територията, на която ще се реализира ИП, не попада в границите на защитени
територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на
защитена зона (ЗЗ) от Националната екологична мрежа НАТУРА 2000:
 ЗЗ BG0002044 “Камчийска планина”, обявена със Заповед № РД-132/10.02.2012
(обн. ДВ, бр. 23/2012 г.) на министъра на околната среда и водите за опазване на дивите
птици, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР.
В тази връзка, предвид разписаните в чл. 7 от Наредбата за ОС етапи от оценката,
е направена проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2, във връзка с ал. 1 от
същата наредба, при която се установи, че предвидената дейност е допустима, спрямо
режимите на ЗЗ BG0002044 “Камчийска планина”, определени със заповедта за
обявяването й.
Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените
зони ще бъде извършена в рамките на процедурата за преценяване необходимостта от
ОВОС.
Копие на писмото е изпратено до кмета на Общ. Бяла и кмета на село Попович,
общ. Бяла.
Отговорено от РИОСВ-Варна: 24.07.2018 г.
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