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СЪОБЩЕНИЕ  

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

върху околната среда 

 

Представено от „САЛС“ АД, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Монтаж на 

модулна инсталация за светли горива“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 20482.505.201 по 

КККР на гр. Девня, Промишлена зона юг, кв. „Повеляново“, е с възложител: „САЛС“ АД.  

 

Във връзка с представено от „САЛС“ АД, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за 

„Монтаж на модулна инсталация за светли горива“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 

20482.505.201 по КККР на гр. Девня, Промишлена зона юг, кв. „Повеляново“, 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 представеното с вх. № 28-00-7303/А30/24.04.2020 г. уведомление за ИП и 

приложената допълнителна информация с вх. № 28-00-7303/А34/22.06.2020 г., като 

информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла 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 ОВОС /ДВ, бр.25/2003г., изм. и доп./. 

Заявеното ИП е за монтиране на модулна инсталация за светли горива в ПИ с 

идентификатор 20482.505.201, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За 

химическата и каучуковата промишленост“ по КККР на гр. Девня, Промишлена зона юг, кв. 

„Повеляново“, за зареждане с дизелово гориво фирмената транспортна техника, с възложител: 

„САЛС“ АД. 

Модулната инсталация за светли горива ще се монтира върху бетонен фундамент с размери 

7,0х1,60 м. Резервоарът за дизелово гориво е хоризонтален, двустенен съд с обем 10 м³, 

диаметър Ø1600 мм и дължина 5200 мм, с предназначение -  за зареждане с дизелово гориво на 

фирмената транспортна техника. Горивната колонка ще бъде покрита от навес, а зареждането 

ще се извършва на самообслужване. 

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 „д” съоръжения за надземно 

складиране на горива от Приложение № 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия 

закон подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. 

Компетентен орган за вземане на решение по ОВОС е директорът на РИОСВ-Варна.   

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 разположените ЗЗ са: за опазване на дивите птици „Варненско – Белославско езеро” 

с код BG0000191, обявена със Заповед № РД – 128/10.02.2012 г. (ДВ; бр. 22/2012 г.) на 

Министъра на околната среда и водите и за опазване на природните местообитания и на дивата 

флора и фауна „Девненски хълмове” с код BG0000635.   

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони ще 

бъде извършена в рамките на  процедурата за преценяване необходимостта от извършване на 

ОВОС.   

ІІІ. По отношение на изискванията на глава седма, раздел първи от ЗООС: 

Съгласно информацията, представена в ИП възложителят „Салс“ АД, гр. Девня предвижда 

разполагане на Модулна инсталация за светли горива, състояща се от 1 брой хоризонтален 

надземен резервоар за дизелово гориво, с вместимост от 10 м
3
 (8.55 т) и 1 колонка за зареждане 

на фирмената транспортна техника, в поземлен имот № 20482.505.201 по КК на  гр. Девня, 

Южна промишлена зона, собственост на „Солвей соди“ АД, гр. Девня. 

„Солвей Соди“ АД, гр. Девня е предприятие, класифицирано с нисък рисков 

потенциал по реда на чл. 103, ал. 5 от ЗООС, с потвърдена класификация от заместник-
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министъра на околната среда и водите с изх. № УК-52/16.10.2017 г. на МОСВ. 

Към уведомлението за горецитираното ИП, с вх. № 28-00-7303(А34)/22.06.2020 г. в 

РИОСВ-Варна, е представено уведомление от извършена класификация по чл. 103, ал. 5 на 

ЗООС на „Солвей соди“ АД, гр. Девня. 

В изпълнение на чл. 5, ал. 6 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни 

вещества и ограничаване на последствията от тях представеното уведомление за извършена 

класификация е изпратено на изпълнителният директор на ИАОС. С писмо вх. № 28-00-

7303(А36)/21.08.2020 г. в РИОСВ-Варна, е получено становище от изпълнителният директор 

на ИАОС. 

Дизеловото гориво е опасно вещество, поименно изброено в т. 34, буква „в“, част 2 на 

приложение № 3 към ЗООС, с пределни количества за нисък и висок рисков потенциал 

съответно 2 500 т и 25 000 т.  

Предвид гореизложеното предприятието/съоръжението, обект на настоящото ИП, не се 

класифицира с нисък или висок рисков потенциал и не са приложими изискванията на чл. 99б 

от ЗООС. 

Обръщаме Ви  внимание, че при неизпълнение на горните указания за ОВОС в срок повече 

от 12 месеца процедурата ще бъде прекратена на основание чл. 2а, ал. 5, т. 1 от Наредбата за 

ОВОС.  
 

Копие на писмото е изпратено до кметa на Община Девня   

 

                                                                                             (отговорено от РИОСВ на 14.09.2020 г.) 


