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Представено от “Пластхим-Т” АД, гр. Аксаково уведомление за инвестиционно предложение (ИП) 
“Изграждане на нов газопровод”  
 

Във връзка с представено уведомление от “Пластхим-Т” АД, гр. Аксаково за инвестиционно 
предложение за изграждане на нов газопровод за пренос на природен газ чрез включване в 
газопровода на “Девен” АД в поземлен имот 20482.505.23 по КК на гр. Девня до котелното на 
“Пластхим-Т” АД в новообразувания ПИ  20482.505.594 по КК на гр. Девня, 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):  

ИП има връзка с инвестиционното предложение на “Пластхим-Т” АД за изграждане на 
завод за производство на полипропиленово фолио чрез термопластичен процес в поземлени 
имоти 20482.505.578 и 20482.505.581, Промишлена зона –Юг, гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна, 
предмет на  Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС № ВА-26-ПР/2017 
г. на директора на РИОСВ-Варна, с преценка да не се извършва ОВОС.  

ИП попада в обхвата на  точка 3, буква „б” (промишлени съоръжения за пренос на газ) от 
Приложение № 2 на ЗООС, поради което на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС подлежи на 
преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.  

Във връзка с чл.93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е директорът на 
РИОСВ-Варна. 
ІІ. По отношение на изискванията на чл. 99б от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):  

Предвид характеристиките на заявеното ИП, с цел уточняване приложимостта на 
изискванията на чл. 99б на ЗООС, е изискан  доклад от извършена класификация на 
предприятието по чл. 103, ал. 1 на ЗООС, документирана съгласно приложение № 1 на Наредбата 
за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от 
тях (ДВ, бр. 5/2016 г.), включително изискващите се приложения (в това число актуални 
информационни листове за безопасност (на техническия носител) за опасните вещества, които ще 
бъдат налични в предприятието за двата варианта на трасе на газопровода.  

 
ІІІ. По отношение  изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР): 

ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените 
територии и защитени зони от мрежата “Натура 2000”. Най-близко разположените защитени зони 
са: 

 BG0000191 „Варненско-Белославско езеро” за опазване на дивите птици, определена 
съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-128/10.02.2012 г. на 
министъра на околната среда и водите (обн., ДВ. бр. 22/2012 г.); 

 BG0000635 „Девненски хълмове” за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР.   

 Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и 
целите на опазване на защитените зони по реда на чл.31, ал.4 във връзка с ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, 
т.1 от Наредба 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, която процедура се съвместява с преценката за необходимостта от извършване 
на ОВОС. 

 
Копие на писмото е изпратено до  кмета на Община Девня и главния архитект на общината. 

. 
 
 
/отговорено от РИОСВ на 07.07.2017 г./ 


