Представено от „ХИДРОСТРОЙ“ АД, уведомление свързано с „Обособяване на
специализирана площадка за събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване и за
повторна употреба на строителни отпадъци“ в ПИ 72709.502.88, по КККР на с. Тополи, общ.
Варна, обл. Варна.
Настоящото уведомление е свързано с „Обособяване на специализирана площадка за
събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване и за повторна употреба на строителни
отпадъци“ в ПИ 72709.502.88, по КККР на с. Тополи, общ. Варна, обл. Варна, 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):
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 представената информация „ХИДРОСТРОЙ“ АД, има ИП свързано с
„Обособяване на специализирана площадка за събиране, рециклиране, подготовка за
оползотворяване и за повторна употреба на строителни отпадъци“ в ПИ 72709.502.88, по КККР на
с. Тополи, общ. Варна, обл. Варна.
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 възложителят на ИП,
е необходимо да предприеме следните действия:
Да извършите писмено уведомяване на засегнатото население за ИП, съгласно разпоредбата на
чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, с информация, съобразена с изискванията на чл. 4, ал. 3 от
същата наредба;
1. Да заплатите такса в размер на 500 лв., преведена по банков път по сметката на РИОСВВарна: IBAN: BG17 SOMB 9130 3137 0237 01; BIC: SOMBBGSF; при Общинска банка АД;
основание: по преписка с вх. № 26-00-2279/ 2022 г.).
2. Да внесе 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 приложи 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 да се внесе конкретика относно:
1. Какви са произхода и дейността при която ще се образуват постъпващите на площадката
отпадъци.
2. От какви площадки ще е произхода на отпадъци с код 17 03 02 и 17 09 04, за които в ИП е
посочено, че ще са различни от съответстващите им огледални кодове, обозначени със знак
„звезда“ (*) в списъка на отпадъците по приложение № 1 от Наредба № 2 за класификация на
отпадъците (Обн. ДВ, бр.66/ 2014 г. с изм. и доп.). Попадат ли тези площадки в обхвата на
приложение № 10 към чл. 21, ал. 2 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за
влагане на рециклирани строителни материали или са извън приложното поле.
3. Прогнозното количество на отпадъците, които ще се образуват в резултат от дейността по
подготовка преди оползотворяване (трошене), посочени с код 19 12 09.
4. Отпадъците (код, наименование, прогнозно количество и произход), които ще се събират в
посочената зона за разполагане на контейнери за събиране на метали.
5. Предвидени ли са отделни зони за разделно съхраняване на строителните отпадъци по вид
на материала и зона за поставяне на съдове за събиране на рециклируеми отпадъци, като метали,
хартия, пластмаси, дървесина и др., попаднали сред основните потоци.
6. Какво ще е предназначението на образувания от третиране (трошене) отпадък.
7. Код и наименование на дейностите по третиране за всеки отделен отпадък, постъпил на
площадката, както и на образувания от трошенето отпадък.
8. Описание на съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци.
9. Към ИП да се приложи копие - извадка от влязъл в сила подробен устройствен план за
площадката.
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ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):
Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии (ЗТ) по смисъла
на Закона за защитените територии, не попада и в границите на ЗЗ от мрежата “Натура 2000”.
Най-близко разположената ЗЗ е BG0000191 „Варненско Белославско езеро” за опазване на дивите
птици, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие и обявена
със Заповед № РД-128/ 10.02.2012 г., (ДВ, бр.22/2012 г.) на министъра на околната среда и
водите.Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената зона ще
бъде извършена в рамките на процедурата за преценяване необходимостта от извършване на
ОВОС.
Копия на писмото са изпратени и до кметовете на Община Варна, и кмета на с. Тополи, общ.
Варна.
(отговорено от РИОСВ на 31.03.2022г.)
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