Представено от възложителят уведомление за инвестиционни предложения
(ИП): „Изграждане на площадка за извършване на дейности по събиране и временно
съхраняване до предаване за последващо оползотворяване на отпадъци (ОЧЦМ, НУБА,
ИУЕЕО, отпадъци от опаковки, и др.)“ на територията на поземлен имот с
идентификатор 10135.3515.1583 (номер по предходен план: 272б, квартал: 845), с площ
499 кв.м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „Ниско застрояване до
10м), с площ 499 кв.м, ул. „Райко Даскалов“ № 2, район „Младост“, в гр. Варна, с
възложител: „Екологична компания“ ЕООД, град София
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 извършване на дейности по събиране и
временно съхраняване до предаване за последващо оползотворяване на отпадъци (ОЧЦМ,
НУБА, ИУЕЕО, отпадъци от опаковки, и др.)“ на територията на поземлен имот с
идентификатор 10135.3515.1583 (номер по предходен план: 272б, квартал: 845), с площ
499 кв.м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „Ниско застрояване до
10м), с площ 499 кв.м, ул. „Райко Даскалов“ № 2, район „Младост“, в гр. Варна.
На територията на площадката дружеството възнамерява да извършва следните
дейности с отпадъци, в посочените количества:
Дейности с код R 13 - съхраняване на отпадъци до извършване на някоя
дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците
на площадката на образуване до събирането им на отпадъци с кодове и капацитет:

12 01 01 - стърготини, стружки и изрезки от черни метали – 8 т/г.;

12 01 03 - стърготини, стружки и изрезки от цветни метали – 3 т/г.;

15 01 01 - хартиени и картонени опаковки – 60 т/г.;

15 01 02 - пластмасови опаковки – 60 т/г.;

15 01 04 – метални опаковки – 100 т/г.;

16 01 17 – черни метали – 50 т/г.;

16 01 18 – цветни метали – 10 т/г.;

16 01 04* – излезли от употреба превозни средства – 47 т/г.;

16 01 06 – излезли от употреба превозни средства, които не съдържат
течности или други опасни компоненти - 3 т/г.;

16 01 22 – компоненти, неупоменати другаде – 500 т/г.;

16 02 16 – компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване,
различни от упоменатите в код 16 02 15 – 500 т/г.;

16 06 01* - оловни акумулаторни батерии – 15 т/г.;

17 04 01 - мед, бронз, месинг – 2 т/г.;

17 04 02 – алуминий – 2 т/г.;

17 04 03 – олово – 2 т/г.;

17 04 04 – цинк – 2 т/г.;

17 04 05 – желязо и стомана – 100 т/г.;

17 04 06 – калай – 2 т/г.;

17 04 07 – смеси от метали – 10 т/г.;

17 04 11 - кабели, различни от упоменатите в 17 04 10 – 10 т/г.;

19 12 02 – черни метали – 400 т/г.;

19 12 03 – цветни метали – 100 т/г.;

20 01 01 - хартия и картон – 50 т/г.;

20 01 35* - излязло от употреба електрическо и електронно оборудване,
различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти – 50 т/г.;

20 01 36 - излязло от употреба електрическо и електронно оборудване,
различно от упоменатото в 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35* - 450 т/г.;

20 01 39 – пластмаси – 30 т/г.;

20 01 40 – метали – 300 т/г.
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Съгласно същата информация от възложителя ИП е ново за дружеството. На
територията на площадката са се извършвали дейности с отпадъци от „Вторични
Суровини Варна“ ООД.
На площадката се извършват дейности (приемане и съхранение) с опасни и
неопасни отпадъци – ОЧЦМ, НУБА, ИУМПС, ИУЕЕО и отпадъци от пластмаса, хартия и
картон, стъкло и опаковки.
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 „д“ от Приложение № 2
от ЗООС, и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 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. На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС да извършите писмено
уведомяване на кметовете на Община Варна и район „Младост“ – общ. Варна, и
засегнатото население, с информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.
Съгласно разпоредбите на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за
ОВОС, кметовете на Община Варна и Район „Младост“ – общ. Варна от своя страна
трябва да обявят ИП на интернет страниците си.
2. 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. № 26-00-6227/11/2018г.
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.
При изготвяне на информацията за ИП да се опишат подробно:
- кодовете, количествата и начините на събиране, съхраняване и третиране на
отпадъците;
- предвидените дейности в ПИ, съпътстващите обекти, необходими съоръжения,
пътни връзки, и други;
- степента на очакваното въздействие върху атмосферния въздух и нивата на шума
по време на изграждането и експлоатацията на ИП, вкл. кумулативно. При необходимост
да се предложат конкретни мерки за предотвратяване/намаляване на отрицателни
въздействия.
По компонент „Води“:
От представената в РИОСВ-Варна, информация (с вх. № 26-006227/11/29.03.2018г.) не става ясно как ще се третират и къде ще се отвеждат
атмосферните и битово-фекалните отпадъчни води, които ще се формират от обекта.
Предвид това е необходимо да се представи допълнителна информация за
изясняване мястото на отвеждане и начина на третиране на атмосферните и битовофекалните отпадъчни води, които ще се формират от обекта.
ІІ. 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 ОС ИП
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 защитени територии по
смисъла на Закона за защитените територии. Тя не попада и в границите защитени зони
(ЗЗ) от Европейската екологична мрежа “Натура 2000”.
Най-близко разположената е ЗЗ BG0000191 „Варненско-Белославско езеро” за
опазване на дивите птици, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от
ЗБР, обявена със Заповед № РД-128/10.02.2012г., на Министъра на околната среда и
водите.
Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените
зони ще бъде извършена в рамките на процедурата за преценяване необходимостта от
ОВОС.
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Копие на писмото е изпратено до кмета на Общ. Варна, кмета на Район
„Младост“, общ. Варна и гл. архитект на Община Варна.
/отговорено от РИОСВ на 27.04.2018 г./
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