СЪОБЩЕНИЕ
по чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда
Представеното от „Артебяла“ ЕООД, уведомление за инвестиционно
предложение (ИП) е за „Извършване на дейност по оползотворяване с код R1
(изгаряне) на неопасен отпадък с код 03 01 05 (трици)“ в ПИ с идентификатор
07598.2.34 (стар номер 002034), с площ 6696 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „За
друг вид застрояване“ по КККР на гр. Бяла.
Във връзка с представеното уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за
„Извършване на дейност по оползотворяване с код R1 (изгаряне) на неопасен отпадък с
код 03 01 05 (трици)“ в ПИ с идентификатор 07598.2.34 (стар номер 002034), с площ
6696 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид застрояване“ по КККР на гр.
Бяла, 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):
Заявеното ИП е за „Извършване на дейност по оползотворяване с код R1
(изгаряне) на неопасен отпадък с код 03 01 05 (трици)“ в ПИ с идентификатор
07598.2.34 (стар номер 002034), с площ 6696 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „За
друг вид застрояване“ по КККР на гр. Бяла, с възложител „Артебяла“ ЕООД.
В предприятието има наличен котел (система от пещ и топлообменник), работещ
с твърдо гориво (трици, пелети и дърва), който се използва за отопление на работните
помещения.
Съгласно представената документация котела е с номинална мощност 450 kW.
Триците, чрез въздуховоди постъпват за съхранение в силоз с обем от 180 м³.
Едрите парчета и изрезки преминават предварително през мелница за раздробяване и
по система от въздуховоди също се складират в силоза.
Изградена е автоматична система за подаване на трици към котела, за захранване
на горивния процес, а процесът по горене е автоматизиран и компютъризиран.
Количеството на изгаряните трици (отпадък с код 03 01 05) се предвижда да бъде :
 при пълно натоварване и работа с топлинен капацитет от 400 kW до 80 кг/час
(за 8 часов работен ден – 0,360 т, за един месец – 13,600 т)
 при минимално натоварване и работа с топлинен капацитет от 120 kW до 25
кг/час (за 8 часов работен ден – 0, 200 т, за един месец – 4,250 т)
Предвижда се на пълен капацитет котела да работи, само през работно време, т.е.
8 часа и то ако външните температури изискват подобна мощност за осигуряване на
комфортна температура за работа в офис и работните помещения. В останалото време,
т.е. 16 часа от денонощието, се преминава в поддържащ режим или се пригася котела, в
зависимост от външната температура.
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 вземане на решение по ОВОС е директорът на РИОСВВарна.
За процедурата по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС
възложителят на ИП е необходимо да предприеме следните действия:
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1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда
(изм. и доп. ДВ. бр.98 от 27 ноември 2018г.) и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и
реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. - ДВ, бр.
67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) възложителят на инвестиционно предложение
обявява своето предложение на интернет страницата си, ако има такава, и чрез
средствата за масово осведомяване и/или по друг подходящ начин.
2. За преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за предложенията
по чл. 93, ал. 1 от ЗООС възложителят заплаща такса в размер, определен с Тарифата за
такситe, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите
(приета с ПМС 136/2011 г., изм. и доп.) и внася писмено искане по образец съгласно
приложение № 6 до компетентния орган, към което прилага един екземпляр от
информацията по приложение № 2 на хартиен и електронен носител /който да съдържа
цялата налична и приложена документация към процедурата/.
Към искането да се приложат:
- Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса в размер
на 500 лв., съгласно чл. 1, ал. 5, т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в
системата на МОСВ (приета с ПМС 136/2011 г., изм. и доп.), преведена по банков път:
IBAN: BG17 SOMB 9130 3137 0237 01; BIC: SOMBBGSF, при Общинска банка АД.
Основание: по преписка с вх. № 26-00-6290/2022 г.
- Към информацията по Приложения 2 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС
да се представи цялата информация, съгласно изискванията на Закона за управление на
отпадъците – ЗУО (ДВ, бр. 53/2012 г. с изм. и доп.) и подзаконовите нормативни
актове по прилагането му.
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
(ДВ. бр.73/11.09.2007г., изм. и доп) инвестиционното предложение подлежи и на оценка
за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони (ЗЗ).
Териториията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии (ЗТ)
по смисъла на Закона за защитените територии, нo попада в границите на ЗЗ от
мрежата “Натура 2000” - BG0002044 „Камчийска планина“ за опазване на дивите
птици, одобрена със Заповед № 132/10.02.2012 г. изм. и доп. със Заповед № РД77/28.01.2013 г. (ДВ бр.10/2013 г.) на министъра на околната среда и водите.
Във връзка с гореизложеното е извършена проверка за допустимост по реда на чл.
12, ал. 2 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, при която се установи,че
предвижданията на ИП не противоречат на режимите на ЗЗ за опазване на дивите
птици BG0002044 „Камчийска планина“, определени със заповедта за обявяването ѝ.
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 кмета на Община Бяла.
(отговорено от РИОСВ на 21.02.2022 г.)
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