Представено от „К2“ ООД, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „изгаряне
на дървени неопасни отпадъци в специализирани за целта съоръжения – водогреен котел
с оползотворяване на получената енергия“ на територията на имот с
местонахождение: ПИ №72624. 303.24 /идентичен с УПИ IX – 303005/, с обща площ от
28 104 кв. м, в квартал №1 на обслужваща зона „Изток“, землище на град Добрич,
община град Добрич

Във връзка с представено от „К2“ ООД, уведомление за ИП изгаряне на дървени неопасни
отпадъци в специализирани за целта съоръжения – водогреен котел с оползотворяване на
получената енергия“ на територията на имот с местонахождение: ПИ №72624. 303.24
/идентичен с УПИ IX – 303005/, с обща площ от 28 104 кв. м, в квартал №1 на обслужваща
зона „Изток“, землище на град Добрич, община град Добрич, в съответствие с
разпоредбата на чл. 5, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ - Варна, информира
за следното:

I. По отношение изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната
среда (ЗООС) за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) :
Настоящото ИП е във взаимовръзка със съществуваща фабрика за мебели, в която ще
се извършват дейностите по оползотворяване.
Предвижданията за дейности по третиране на отпадъци са дейности по
оползотворяване на отпадъци по смисъла на приложение № 2 към §1. т. 13 от
Допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
Изхождайки от това и съществуващата практика на съда на ЕС - решение №С-486/04
от 23.11.2006 г., в което Съдът казва, че за целите на Директивата по ОВОС терминът
„обезвреждане" трябва да се разбира като понятие, което включва в себе си и
„оползотворяване“ и приравняване на инсталациите по оползотворяване и обезвреждане
на отпадъци конкретно за нуждите на процедурата по ОВОС.
Във връзка с изложеното, заявеното ИП е разширение и изменение на съществуващ
обект по
точки
3, буква „а” промишлени инсталации за производство на
електроенергия, пара и топла вода (невключени в Error! Hyperlink reference not valid.) и
11, буква „б” инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци от
Приложение № 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 от същия закон подлежи на
преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Компетентен орган за вземане на решение по ОВОС е директорът на РИОСВ-Варна на
основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС.
ІІ. По отношение на изискванията на нормативната уредба по биологично
разнообразие.
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.
Територията предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии /ЗТ/ по
смисъла на Закона за защитените територии, и не попада в границите на защитени зони
(ЗЗ) от мрежата „Натура 2000” ЗЗ. Най-близко разположена е ЗЗ “Суха река”, с код BG
0000107, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от същия закон.
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 кметa на Община град Добрич
/отговорено от РИОСВ на 18.01.2018 г./
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