Представено от възложителят уведомление за инвестиционни предложения (ИП):
за обособяване на площадка за временно съхраняване на отпадъци, в част (20 000 кв. м)
от ПИ № 27125.503.27, с обща площ от 131 224, с НТП „за пристанище“, по плана на с.
Езерово, общ. Белослав. На територията на площадката ще се извършват:
- дейност R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от
дейностите с кодове R 1 - R 12, с изключение на временното съхраняване на
отпадъците на площадката на образуване до събирането им;
- дейност D 15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с
кодове D 1 - D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до събирането им, на отпадъци с кодове:
- 19 12 12 – „други отпадъци (включително смеси от материали) от
механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11“;
- 19 12 11* - „други отпадъци (включително смеси от материали) от
механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества“.
, с възложител: „ТИТАН БУРГАС“ ЕООД, град Силистра
І. По отношение изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната
среда (ЗООС) за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС):
Приемам внесеното уведомление като информиране на компетентния орган по
околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията
и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за
ОВОС, ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.).
Съгласно същата информация намерението на „ЕКОЛОГИЧНА КОМПАНИЯ“
ЕООД, е за ИП „Изграждане на площадка за временно съхраняване на отпадъци, в част
(20 000 кв. м) от ПИ № 27125.503.27, с обща площ от 131 224, с НТП „за пристанище“, по
плана на с. Езерово, общ. Белослав.
На основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, 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 (Наредбата за ОС; обн. ДВ бр. 73/11.09.2007г., с изм. и доп.) Ви
уведомявам, че заявеното ИП попада в обхвата на точка 11, буква „б“ от Приложение № 2
от ЗООС, и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване
необходимостта от извършване на ОВОС.
Компетентен орган за издаване на решение за преценяване необходимостта от
извършване на ОВОС е директорът на РИОСВ-Варна.
За процедурата по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, е
необходимо да предприеме следните действия:
1. Да заплатите такса в размер на 500 лв., преведена по банков път по сметката на
РИОСВ-Варна: IBAN: BG17 SOMB 9130 3137 0237 01; BIC: SOMBBGSF; при Общинска
банка АД; основание: по преписка с вх. № 26-00-4762/ 2018г.
3. Да внесете в РИОСВ-Варна, писмено искане за преценяване необходимостта
от ОВОС по образец съгласно Приложение № 6 до компетентния орган по чл. 93, ал. 3 от
ЗООС, към което е необходимо да приложите един екземпляр от подробната и
мотивирана информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, на
хартиен и електронен носител.
Към искането да се приложат:
- Картен материал – скици, схеми които да дават
точна информация за
местоположението на площадката, площта на територията, определена в съответствие с
установените коефициенти на използваемост на територията на площадката, определени в
Приложение № 1 от Наредба № 7; информация относно обособяването на необходимите
функционални зони (разположение, площ, при необходимост да се представят и
схеми/чертежи), във връзка с изискванията на чл. 18 от същата наредба; видът (кодът и
наименованието). Проектирането на площадката да се осигури така, че да не се допуска
замърсяване на атмосферния въздух, почвата, подземните и/или повърхностните води и
др.
При изготвяне на информацията за ИП да се обърне внимание на:
- Да се опишат подробно предвидените дейности, съпътстващите обекти,
необходими съоръжения, пътни връзки и други;
- Да се посочат количествата на приеманите на площадката отпадъци в т/г по
кодове;
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- Да се опишат техническите характеристики на площадката за приемане на
отпадъците, както и съоръженията/съдовете за съхраняване на опасните отпадъци;
- Да се опише произхода на отпадъците, както и последващите дейности с тях;
- Да се унифицира информацията в раздел „Отпадъци“ и раздел „ОХВ“ по
отношение на образувани и съхраняване опасни отпадъци на площадката;
- Да се изготви анализ по компоненти и фактори, като бъде обърнато внимание на
атмосферен въздух и шумово въздействие. В тази връзка следва да бъдат описани мерките
при запрашаване и нормите на шум при експлоатация на съоръженията;
- Да се представи информация предвидена ли е дъждовна канализация на
площадката, къде ще бъдат заустени дъждовните води и какво пречиствателно
съоръжение ще бъде използвано.
Във връзка с извършено от Ваша страна писмено уведомяване на кмета на община
Белослав, кмета на с. Езерово, общ. Белослав и засегнатото население за ИП, съгласно
разпоредбата на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Ви уведомявам, че в нормативния
срок за изразяване на становища/препоръки/възражения от засегнатото население,
съгласно чл. 69 от Административнопроцесуалния кодекс, в РИОСВ – Варна са получени:
- възражение с вх. № 26-00-4762/А1/ 20.07.2018 г. – (приложение);
- възражение с вх. № 26-00-4762/ 31.07.2018 г. придружено с подписка от жители на с.
Езерово, общ. Белослав – (приложение);
- възражение с вх. № 26-00-4762/А4/ 03.08.2018 г. придружено с подписка от жители на с.
Езерово, общ. Белослав – (приложение);
- възражение с вх. № 26-00-4762/А5/ 07.08.2018 г. придружено с подписка от жители на с.
Езерово, общ. Белослав – (приложение);
Приложените копия на възражения не съдържат лични данни.
С цел изясняване на фактите и обстоятелствата свързани с реализацията на
инвестиционно предложение, към искането е необходимо да представите становище с
допълнителна информация по получените в РИОСВ-Варна възражения.
III. 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 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) инвестиционното предложение подлежи и на оценка за
съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони (ЗЗ).
Територията предмет на ИП, не попада в границите на затитени територии /ЗТ/ по
смисъла на Закона за защитените територи, но попада в границите на защитена зона
(ЗЗ) от мрежата „Натура 2000” : ЗЗ BG 0000191 “Варненско-Белославско езеро”, за
опазване на дивите птици, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за
биологичното разнобразие (Обн. ДВ, бр. 77/2002 г. с изм. и доп.). При извършената
проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се
констатира, че изграждането на предвидените с реализацията на инвестиционното
предложение обекти не противоречи на режима на защитена зона за опазване на дивите
птици BG 0000191 “Варненско-Белославско езеро”, определен 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. Белослав, кмета на с. Езерово,
общ. Белослав
/отговорено от РИОСВ на 08.08.2018 г./
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