
СЪОБЩЕНИЕ  
по чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната 

среда

Представеното от „СИГДА ТРАНС“ ЕООД, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) 
свързано с „Поставяне на модулна инсталация за светли горива“. 

Във връзка с представено от „СИГДА ТРАНС“ ЕООД, уведомление за инвестиционно 
предложение (ИП), 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. Съгласно представената в уведомлението информация се предвижда разполагане на 
Mодулна инсталация за светли горива, състояща се от надземен резервоар за дизелово гориво
(опасно вещество, поименно изброено в т. 34, буква „в“ от част 2 на приложение № 3 на 
ЗООС), с вместимост 10 m3 и колонка за зареждане. 

Към уведомлението за ИП е представен доклад от извършена класификация на 
предприятието/съоръжението, изготвен в съответствие с критериите по приложение № 3 на ЗООС, 
съгласно заключенията на който предприятието/съоръжението не се класифицира с нисък или 
висок рисков потенциал. Докладът е документиран по формат на Приложение № 1 от Наредбата 
за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от 
тях (ДВ, бр. 5/2016 г. с изм. и доп.).

Представен е и информационен лист за безопасност за дизелово гориво, изготвен в 
съответствие с изискванията на приложението към Регламент (ЕО) № 2015/830 на Комисията.

Предвид гореизложеното в конкретния случай не са приложими изискванията на      чл. 
99б от ЗООС. 

ІІ. 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 за 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., изм. и 
доп.).  
Заявеното ИП е свързано с „Поставяне на модулна инсталация за светли горива“ в ПИ № 
20482.505.450 по КККР на гр. Девня, обл. Варна, с възложител „Сигда Транс“ ЕООД.  

Във връзка с гореизложеното и 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 
така заявеното ИП попада в обхвата на т. 3, буква „в“ от Приложение № 2 на ЗООС и съгласно 
чл. 93, ал. 1, т. 1   подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. 

  Компетентен орган за вземане на решение по ОВОС е директорът на РИОСВ-Варна.  
1. 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 (обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г.; 
изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г.) и внася писмено искане по образец който да съдържа 
цялата налична и приложена документация към процедурата/. 

2.На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения интерес 
компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице:  

- осигурява обществен достъп до информацията по приложение № 2, като поставя 
съобщение на своята интернет страница и по друг начин за най-малко 14 дни за достъпа до 
информацията и за изразяване на становища от заинтересувани лица; 

- предоставя копие на искането и информацията по приложение № 2 на електронен 
носител на Община Девня, обл. Варна. 

- В срок до 3 дни след получаването на информацията по приложение № 2 Община 
Девня: 



- осигуряват обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, като 
поставят съобщение на интернет страниците си (ако имат такава) и на общественодостъпно място 
за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересувани лица; 

- в срок до 3 дни след изтичането на 14 дневния срок изпращат на съответния 
компетентен орган резултатите от обществения достъп, в т.ч. по начина на осигуряването му по 
образец съгласно приложение № 7. 

ІІІ.  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 попадат и в границите на ЗЗ от мрежата “Натура 2000”. 
Най-близко разположената ЗЗ е  “Девненски хълмове”, с код BG 0000635, определени по чл. 6, ал. 
1, т. 1 и т. 2 от същия закон. 

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената зона ще бъде 
извършена в рамките на  процедурата за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.  

Копие на писмото е изпратено до кмета на Община Девня 

                                                                                                                       (отговорено от РИОСВ на 07.08.2020 г.) 


