Представено от ОБЩИНА ШАБЛА, уведомление за инвестиционно предложение (ИП)
за “Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци“ в поземлен
имот (ПИ) с идентификатор № 83017.88.65, землище гр. Шабла, обл. Добрич.
Във връзка с представено от ОБЩИНА ШАБЛА уведомление за ИП за „Закриване и
рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци“ в ПИ с
идентификатор 83017.88.65, с площ 40 дка, нарушена територия, с начин на трайно ползване
„Депо за битови отпадъци (сметище)“ в землището на гр. Шабла, обл. Добрич, с възложител:
Община Шабла, 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:
І. По отношение изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната
среда (ЗООС) за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС):
Описаното по-горе намерение представлява изменение на обект, включен в Приложение
№ 2, точка 11, буква „Б“ от ЗООС, което ИП на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 от същия закон
подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.
Предвид характера и предвижданите дейности и в съответствие с указанията, дадени в
Ръководството на Европейската комисия относно обхвата на Анекс I и Анекс II на
Дерективата за ОВОС (достъпно на интернет страницата на МОСВ Error! Hyperlink
reference not valid. дейност/ОВОС/указания по прилагането), с цел изясняване вероятното
значително въздействие върху околната среда на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 на ЗООС, ИП
подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда (ОВОС).
Във връзка с чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е
директорът на РИОСВ-Варна.
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 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. 73/11.09.2007 г., с изм. и доп.) ИП подлежи на оценка за съвместимостта с предмета и
целите на опазване на защитените зони (ЗЗ).
ИП не попада в границите на ЗЗ от екологичната мрежата “Натура 2000”. Най-близко
разположената ЗЗ е BG0000130 „Крайморска Добруджа” за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1,
т. 1 и 2 от ЗБР.

Копие на писмото е изпратено до кмета на Община Шабла, и главния архитект на
Община Шабла.
(отговорено от РИОСВ на 18.12.2017г.)
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