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Представено от "Пластхим-Т" АД, уведомление за ИП за изграждане на директен, 
присъединителен газопровод от ГРС „Девня“ до т.29 от присъединителен газопровод първа 
част, с разрешение за строеж №1/04.01.2018г., от ТЕЦ „Девен“ до Завод за полипропиленово 
фолио, Промишлена зона "Юг", гр.Девня“ 

Във връзка с представено от "Пластхим-Т" АД, уведомление, 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 информация се предвижда изграждане на директен, 
присъединителен газопровод от ГРС „Девня“ до т.29 от присъединителен газопровод първа 
част, с разрешение за строеж №1/04.01.2018г., от ТЕЦ „Девен“ до Завод за полипропиленово 
фолио, като максималното налично количество на природния газ ще бъде 7.48 т. 

Природният газ е опасно вещество, поименно изброено в част 2, т. 18 на приложение 
№ 3 на Закона за опазване на околната среда – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г. с изм. и доп.), с 
пределни количества за нисък и висок рисков потенциал съответно 50 т и 200 т.

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

Обръщаме Ви  внимание, че  доклада от извършената класификация, както и всяка 
негова актуализация следва да  се поддържа в наличност и да се предоставя при поискване на 
органите по чл. 148, ал. 3 на ЗООС, съгласно изискването на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за 
предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от 
тях.
   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 за изграждане на директен, присъединителен газопровод от ГРС „Девня“ 
до т.29 от присъединителен газопровод първа част, с разрешение за строеж №1/04.01.2018г., от 
ТЕЦ „Девен“ до Завод за полипропиленово фолио, Промишлена зона "Юг", гр.Девня“, с 
възложител: "Пластхим-Т" АД.  

Трасето на новопроектирания газопровод ще започне от границата на имот с 
идентификатор 20482.253.32 /държавна частна собственост/, където е ГРС ДЕВНЯ, ще 
продължи през имоти с идентификатори 20482.253.54, 20482.280.144, 20482.280.134, 
20482.280.137, 20482.280.140, 20482.280.143, 20482.247.32, 20482.247.35, 20482.247.39,
20482.247.38, 20482.247.41, които са държавна частна собственост, достига гробищния парк и 
през имоти с идентификатори 20482.154.50, 20482.154.49, 20482.153.5 и 20482.152.6 /и 
четирите публична общинска собственост/ достига до ул. Дружба на кв. Повеляново / имот с 
идентификатор 20482.152.8 публична общинска собственост/, след което достига и преминава 
през имоти с идентификатори 20482.245.10, 20482.185.13, 20482.186.9 и 20482.282.59  /част от 
републиканската пътна мрежа и държавна публична собственост/, продължава през имот с 
идентификатор 20482.505.317 / път – общинска публична собственост/, преминава през трите 
имота собственост на "СОЛВЕЙ СОДИ" АД, а именно имоти с идентификатори 
20482.505.318, 20482.505.29 и 20482.505.23, като в последния се намира т.29 от 
присъединителен газопровод първа част, с разрешение за строеж №1/04.01.2018г., от ТЕЦ 
„Девен“ до Завод за полипропиленово фолио, собственост на "Пластхим-Т" АД, Промишлена 
зона "Юг", гр.Девня“. 

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.  
За процедурата по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС възложителят 

на ИП е необходимо да предприеме следните действия: 
1. Да извършите писмено уведомяване на засегнатото население за ИП, съгласно 

разпоредбата на чл. 95, ал. 1  от  ЗООС, с информация  съобразена с изискванията на чл. 4, ал. 
3 Наредбата за ОВОС; 
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При изготвяне на информацията за ИП да се обърне внимание на:  
 обхвата,  засегната площ и параметрите на ИП; 

 подробно описание на предвидените дейности в имота, капацитет; 
ІІІ. По отношение на изискванията на глава шеста от ЗООС за екологична оценка 

/ЕО/: 
 Реализацията на ИП е свързана с изработване на ПУП-ПП за изграждане на 
присъединителен газопровод от ГРС Девня, собственост на «Булгартрансгаз» ЕАД до 
присъединителен газопровод част първа от ТЕЦ «Девен» до ГИП 1 на завод за 
полипропиленово фолио, Промишлена зона "Юг", гр.Девня“. Подробните устриойствени 
планове  са включени в т. 9.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична 
оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.). Предвид 
това и гореизложеното, на основание чл. 85, ал. 2, във връзка с чл. 85, ал. 1 от ЗООС и  чл. 2, 
ал. 2, т. 1  от Наредбата за ЕО плана, подлежи на преценяване необходимостта от извършване 
на ЕО.   
Компетентен орган за вземане на решение по преценяване ЕО  е директорът на РИОСВ-Варна. 
 Във връзка с това, на основание чл. 91, ал. 2 от ЗООС, Ви уведомяваме, че се допуска 
само извършване преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от същия 
закон. 

IV. 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 затитени територии /ЗТ/ по 
смисъла на Закона за защитените територи, не попада в границите на защитени зони (ЗЗ) от 
мрежата „Натура 2000”.  Най-близките са: ЗЗ  “Варненско-Белославско езеро”, с код BG 
0000191, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното разнобразие 
(Обн. ДВ, бр. 77/2002 г. с изм. и доп.), и ЗЗ  “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 21.11.2019г.) 


