Представено от „Реджина Хербал“ ЕООД, уведомление за инвестиционно предложение (ИП)
за „изграждане на парен котел ПК-750 с номинална мощност 750 kW“ в ПИ № 058060, с площ
2,700 дка, начин на трайно ползване - стопански двор, в землището на с. Стожер, община
Добричка
Във връзка с представено от „Реджина Хербал“ ЕООД, уведомление за инвестиционно
предложение (ИП) за „изграждане на парен котел ПК-750 с номинална мощност 750 kW“ в
ПИ № 058060, с площ 2,700 дка, начин на трайно ползване - стопански двор, в землището на с.
Стожер, община Добричка, с възложител: „Реджина Хербал“ ЕООД, информира за следното:
І. По отношение изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда
(ЗООС) за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС):
Във връзка с изложеното, заявеното ИП е разширение и изменение на съществуващ
обект, който самостоятелно попада в точки 3, буква „а” промишлени инсталации за
производство на електроенергия, пара и топла вода и 11, буква „б” инсталации и депа за
обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 2
на ЗООС и 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 нормативната уредба по биологично
разнообразие:
Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на ЗЗ от мрежата “Натура 2000”. Найблизко разположените ЗЗ са: ЗЗ BG0000102 „Долината на река Батова” 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 и ЗЗ BG0002082 „Батова”,
обявена със Заповед № РД-129/10. 02 .2012 г., изм. и доп. със Заповед № РД-81/28.01.2013 г. и
Заповед № РД-389/07. 07. 2016 г. на Министъра на околната среда и водите.
На основание 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, ДВ.
бр.73/11.09.2007г., изм. и доп), ИП подлежи на оценка за съвместимостта с предмета и целите
на опазване на защитените зони (ЗЗ).
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 кметoвете на община Добричка, и на с. Стожер,
общ. Добричка

/отговорено от РИОСВ на 11.04.2018 г./
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