На основание на чл. 4, ал. 2 и 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху
околната среда „ОДЕСОС ПБМ“ ЕАД, гр. Варна

ОБЯВЯВА

На заинтересованите лица и общественост, че:
Имат инвестиционно предложение за „доизграждане на складова база за генерални (метали и метални
конструктивни елементи) неопасни корабни товари“ на територията на пристанище „ОДЕСОС ПБМ“ ЕАД, гр. Варна. В
настоящия момент се извършват прединвестиционни проучвания. За целта са предвидени необходимите инвестиции.
Предвидената за доизграждане складова база (навес с площ от около 2000 кв. м.) ще предлага нови възможности за обработка на
съхраняваните и оперирани генерални товари в унисон с изискванията на европейското и българско законодателство.
Инвеститорът притежава площта за реализиране на инвестиционното предложение възоснова на нотариален акт;
• Връзка с други дейности - В момента, се подготвят документи за разрешаване реализацията на инвестиционното
предложение. Реализацията на предложението няма да засяга други дейности, одобрени с действуващите планове. ИП е
свързано с евентуална бъдеща промяна на устройствените планове.
• Местоположение - За целите на разглежданото инвестиционно предложение инвеститорът е представил скици и схемиа
имота. Територията на обекта се намира на северния бряг ня „Стар канал“, свързващ Черно море с Варненско езеро. В
близко съседство няма елементи от Националната екологична мрежа. Съседните терени са заети от частни и общински
земи, републикански и местни пътища;
• Използвани природни ресурси – По време на предвидените дейности ще се използват ограничено количество строителни
материали (бетон, дървен материал, инертни материали, метални конструктивни елементи и ресурси - електроенергия,
петролни горива и вода). Реализацията на ИП няма да наруши баланса на природните ресурси;
Отпадъци - При дейностите по реализация на ИП ще се формират минимални количества строителни отпадъци,
отпадъци от метали, битови отпадъци. По време на експлоатацията ще се образуват основно производствени отпадъци. Те ще
се третират съгласно изискванията на нормативното законодателство и условията в КР.
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ - Варна, ул. “Ян Палах”, № 4, е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org,
тел. (052) 634 589.

