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Представено от „ФВ ПАРК МОГИЛИНО 4” ЕООД, уведомление за инвестиционно 
предложение (ИП) в ПИ с идентификатор 20482.501.2096 по КККР на гр. Девня, обл. Варна да 
изгради дестилерия за етерични масла 

Във връзка с представено от „ФВ ПАРК МОГИЛИНО 4” ЕООД, уведомление за ИП 
изграждане на дестилерия за етерични масла в ПИ с идентификатор 20482.501.2096 по КККР 
на гр. Девня, обл. Варна, 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 уведомление за гореописаното ИП като информиране на 
компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на 
околната среда /ЗООС; ДВ. Бр. 91/2002 г., изм. и доп./ и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и 
реда за извършване на ОВОС /ДВ, бр.25/2003г., изм. и доп./. 

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 точки 7, буква „а“ производство на растителни и животински масла и мазнини от 
Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 на ЗООС и същото подлежи на преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). 

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното 
разнообразие: 

Съгласно чл. 31 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 (Наредбата за ОС, приета с ПМС № 201 
от 31.08.2007г., в сила от 11.09.2007г.), ИП подлежи и на оценка за съвместимостта със ЗЗ чрез 
процедурата за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.  

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 защитена зона е  BG0002038 „Провадийско-
роякско плато” за опазване на дивите птици, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, 
т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-134/10.02.2012 г. (Обн. ДВ бр. 21/2012 г.), и изм. 
със Заповед № РД-73/28.01.2013 г. (Обн. ДВ бр. 10/2013 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 извършване на 
ОВОС.  

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

         Съгласно представената в т. 10 на уведомлението за ИП информация се предвижда на 
територията на дестилерията да са налични: 

- дизелово гориво - опасно вещество поименно изброено в т. 34, част 2 на 
приложение    № 3 на ЗООС, в количество 9 тона; 

- природен газ - опасно вещество поименно изброено в т. 18, част 2 на приложение № 
3 на ЗООС (в мобилен модул). В уведомлението за ИП не е представена информация за 
количествата на природния газ, които могат да са налични на площадката във всеки един 
момент. 

 Предвид гореизложеното е необходимо да представите: 
- Информация за максималните количества на природния газ, които могат да са 

налични на територията на дестилерията във всеки един момент, както и заключенията от 
доклада за класификация на предприятието/съоръжението по чл. 103, ал. 1 на ЗООС. 

Копие на писмото е изпратено до кмета на Община Девня, обл. Варна 

                                                                                        (отговорено от РИОСВ на 04.06.2018г.) 


