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Представено от „СКРАП МЕТЪЛС С.М.“ ЕООД, уведомление за „Добавяне на нови 
отпадъци, с които се предвижда извършване на дейности по третиране на територията на 
съществуваща  площадка за дейности с отпадъци с местонахождение: гр. Белослав, ПИ с 
идентификатор 03719.501.3538, номер по предходен план: УПИ V, кв. 136. 
Във връзка с представено от „СКРАП МЕТЪЛС С.М.“ ЕООД, уведомление за „Добавяне 
на нови отпадъци, с които се предвижда извършване на дейности по третиране на 
територията на съществуваща  площадка за дейности с отпадъци с местонахождение: гр. 
Белослав, ПИ с идентификатор 03719.501.3538, номер по предходен план: УПИ V, кв. 136, 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): 

Съгласно представената информация „СКРАП МЕТЪЛС С.М.“ ЕООД, има ИП 
свързано  с „Добавяне на нови отпадъци, с които се предвижда извършване на дейности по 
третиране на територията на съществуваща  площадка за дейности с отпадъци с 
местонахождение: гр. Белослав, ПИ с идентификатор 03719.501.3538, номер по предходен 
план: УПИ V, кв. 136. 

След преглед на представената информация, 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, ДВ. бр.73/11.09.2007г., изм. и 
доп), Ви уведомявам, че ИП е разширение на  обект по т. 11, буква “д” и т. 11 „б“от 
Приложение № 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 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. 

При изготвяне на информацията за ИП да се представи и обърне внимание на: 
- Да се опише /обобщено/ по видове (ОЧЦМ, НУБА, ИУЕЕО, ИУМПС и др.) предвиденото 

разширение спрямо съществуващата дейност в имота и предвидените за извършване нови 

дейности с отпадъци невключени в изд. административни актове; 

- Да се представят конкретни мерки за ограничаване на нивата шума от реализацията на ИП; 

- Да се опише площта и техническите характеристики на площадките за извършване на 

дейностите по третиране на отпадъци, в т.ч. местата и площта за съхраняване, вида и 

капацитета на съдовете за съхраняване. 

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).  

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии (ЗТ) по 
смисъла на Закона за защитените територии, не попада 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 ОВОС.  

Копие на писмото е изпратено до кметовете на Община Белослав.   

                                                                                             (отговорено от РИОСВ на 07.04.2020 г.) 


