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Представено от „Пластхим Т“ АД, гр. Тервел уведомление свързано с „Обособяване на 
площадка за ситуиране на 2 броя трейлърни ремаркета за компресиран природен газ с 
капацитет до 5 782 нм3 (≈ 4 т) за резервно газово захранване на завод за полипропиленово 
фолио“, в ПИ 00182.28.65 по КККР на гр.  Аксаково, общ. Аксаково 
Във връзка с представено от „Пластхим Т“ АД, уведомление свързано с „Обособяване на 
площадка за ситуиране на 2 броя трейлърни ремаркета за компресиран природен газ с 
капацитет до 5 782 нм3 (≈ 4 т) за резервно газово захранване на завод за полипропиленово 
фолио“, в ПИ 00182.28.65 по КККР на гр.  Аксаково, общ. Аксаково, 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: 

Съгласно представената в уведомлението информация, на територията на обекта се 
предвижда обособяване на площадка за ситуиране на 2 броя трейлърни ремаркета за 
компресиран природен газ с капацитет до 5 782 нм3 (≈ 4 т) за резервно газово захранване на 
завод за полипропиленово фолио. 

С писмо вх. № 26-00-3278(А4)/02.07.2018 г. в РИОСВ-Варна, е представен доклад от 
извършена класификация на предприятието по чл. 103, ал. 1 на ЗООС, с оператор        
„Пластхим Т“ АД, гр. Тервел, като в същия е включен природния газ (опасно вещество, 
поименно изброено в т. 18 на част 2 на Приложение № 3 на ЗООС), но количеството, 
което е взето предвид при извършване на класификацията е под заявеното в настоящото 
уведомление за ИП. 

Предвид гореизложеното на основание чл. 6, ал. 3 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.), във връзка с чл. 4, ал. 3, т. 10 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на ОВОС (ДВ, бр. 25/    2003 г. с изм. и доп.), представете в РИОСВ-Варна:  

Актуализиран доклад от извършена класификация на предприятието по чл. 103, ал. 1 
на ЗООС, като в същия се включат максималните количества на всички опасни вещества от 
Приложение №3 на ЗООС, които могат да бъдат налични във всички „съоръжения“ (по 
смисъла на §1, т. 29 от допълнителните разпоредби на същия закон) на територията на 
предприятието. Същите следва да бъдат включени в изчисленията за определяне на рисковия 
потенциал на предприятието. 

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 „Обособяване на площадка за ситуиране на 2 броя 
трейлърни ремаркета за компресиран природен газ с капацитет до 5 782 нм3 (≈ 4 т) за 
резервно газово захранване на завод за полипропиленово фолио“, в ПИ 00182.28.65 по КККР 
на гр.  Аксаково, общ. Аксаково, с възложител „Пластхим Т“ АД, гр. Тервел.  

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: 
 Да внесете в РИОСВ-Варна, писмено искане по образец съгласно Приложение 6 от 
Наредбата за ОВОС, придружено с информацията по Приложение № 2 на хартиен и 
електронен носител. 
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). 
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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: BG0002082 „Батова” за опазване на дивите 
птици, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие и 
обявена със Заповед № РД-129/ 10.02.2012 г., изм. и доп. със Заповед № РД-81/28.01.2013 г. 
и Заповед № РД-389/07.07.2016 г. (ДВ бр.59/2016 г.) на министъра на околната среда. 

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 Аксаково  

                                                                                             (отговорено от РИОСВ на 13.04.2020 г.) 


