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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 „СТРОЙ-СПЕД“ АД, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за 

„Монтаж на 2 бр. газоколонки, 2 бр. компресорни модули и изграждане на инсталационен канал 

и стоманобетонна площадка за оборудването – за зареждане на товарни автомобили с 

компресиран природен газ от платформи с батерии от бутилки“ в УПИ VII-226,570, кв. 1 (ПИ 

20482.505.670) по КК на гр. Девня, с възложител: „СТРОЙ-СПЕД“ АД.  

 

Във връзка с представено от „СТРОЙ-СПЕД“ АД, уведомление за инвестиционно 

предложение (ИП) за „Монтаж на 2 бр. газоколонки, 2 бр. компресорни модули и изграждане 

на инсталационен канал и стоманобетонна площадка за оборудването – за зареждане на товарни 

автомобили с компресиран природен газ от платформи с батерии от бутилки“ в УПИ VII-

226,570, кв. 1 (ПИ 20482.505.670) 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): 

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 монтиране на 2 бр. газоколонки, 2 бр. компресорни модули и 

изграждане на инсталационен канал и стоманобетонна площадка за оборудването – за зареждане 

на товарни автомобили с компресиран природен газ от платформи с батерии от бутилки“ в УПИ 

VII-226,570, кв. 1 (ПИ 20482.505.670) по КК на гр. Девня, с възложител „СТРОЙ-СПЕД“ АД. 

Инсталацията за зареждане на товарни автомобили се състои от: 

- Модулен компресорен агрегат - 2бр.; 

- Буферен обем - 2бр.; 

- Колонка за зареждане - 2бр.; 

- Платформа - батерии от бутилки; 

- Охлаждащ модул - 2бр.; 

- Спомагателни съоръжения, тръбопроводи, арматура и др. 

Транспортирането и съхраняването на КПГ (компресиран природен газ) ще се извършва 

със специализиран транспорт (платформи за батерии от бутилки за КПГ). Батериите от бутилки 

(КПГ) ще се ситуират на открито, на специално предвидена площадка. 

Инсталацията е предназначена за зареждане на товарни автомобили с компресиран 

природен газ. 

Бутилковата инсталация за природен газ се състои от две групи батерии от бутилки (всяка 

батерия с 16 бутилки КПГ) с единичен обем 10 260 л воден обем и 2565 м³    природен газ всяка 

и се ползват на ротационен принцип (пълно за празно) - на площадката ще има ситуирани две 

платформи и при изчерпване ще се заменя с пълна. Буферните обеми (2 броя) са с вместимост 

250 м³. Специфичното тегло на компресирания природен газ е 0,717 кг/м³. Максималния общ 

обем на складирания газ при налягане 200 bar е 5630 м³ . Общо тегло на складирания природен 

газ на площадката е 4 037кг (4,04 т). 

Във връзка с изложеното, заявеното ИП попада в обхвата на т. 3, буква „в” съоръжения за 

надземно складиране на природен газ 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 разположената ЗЗ е за опазване на природните местообитания и на дивата 

флора и фауна „Девненски хълмове” с код BG0000635.   
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Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената зона ще 

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

ОВОС.  

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

Природният газ е опасно вещество, поименно изброено в т. 18 от част 2 на приложение № 

3 към ЗООС, с пределни количества за нисък и висок рисков потенциал съответно 50 т и 200 т. 

Наличното на територията на обекта количество на природния газ ще бъде 4,04 т, което е много 

под пределните, предвид което обектът не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал. 

Предвид гореизложеното, е необходимо: 

Да се поддържа в наличност доклада от извършената класификация по чл. 103, ал. 1 на 

ЗООС, както и всяка негова актуализация 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 (ДВ, бр. 5/2016 г. с 

изм. и доп.). 

 

Копие на писмото е изпратено до кметa на Община Девня   

  

                                                                                             (отговорено от РИОСВ на 29.05.2020 г.) 


