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Представено от „Солвей соди“АД, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за 
„Производство и изгаряне на брикети (със съдържание до 10 % петрококс в тях) във варовите 
пещи на завода„ в ПИ с идентификатор № 20482.505.201,  площ 757 406 кв.м,  НТП – За 
химическата и каучуковата промишленост, вид територия  - урбанизирана, град Девня,  
община Девня, област Варна, стар номер 124701, с възложител: „Солвей соди“АД

Във връзка с представено от „Солвей соди“АД, уведомление за инвестиционно предложение 
(ИП) за „Производство и изгаряне на брикети (със съдържание до 10 % петрококс в тях) във 
варовите пещи на завода„ в ПИ с идентификатор № 20482.505.201,  площ 757 406 кв.м,  НТП 
– За химическата и каучуковата промишленост, вид територия  - урбанизирана, град Девня,  
община Девня, област Варна, стар номер 124701, с възложител: „Солвей соди“АД, 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: 

I.   По отношение на изискванията на българската нормативна уредба по ОВОС: 

Във връзка с представената информация и документация постъпила в РИОСВ-Варна, се 
установи следното:  
1. Инвестиционното предложение (ИП) предвижда „Производство и изгаряне на брикети 

(със съдържание до 10 % петрококс в тях) във варовите пещи на завода„ в ПИ с 
идентификатор № 20482.505.201,  площ 757 406 кв.м,  НТП – За химическата и 
каучуковата промишленост, вид територия  - урбанизирана, град Девня,  община Девня, 
област Варна, стар номер 124701, с възложител: „Солвей соди“АД. 

2. Производственият капацитет на инсталацията е 20 тона/час (до 150 000 тона/год).  
3. Инвестиционното предложение предвижда производство на брикети със съдържание до 

10 % петрококс и подаването им за горене във варовите пещи. 
4. Описаните брикети с до 10% съдържание на петрококс ще се подават във варовите пещи 

според технологичната необходимост. Специфичната разходна норма на петрококс при 5 
% добавка спрямо антрацитните отсевки е 0,045 t петрококс/t брикети. Така 1 t брикети се 
очаква да съдържат 0,045 t петрококс, 0,855 t антрацитни отсевки и 0,1 t цимент. При 
добавка на 10 % петрококс спрямо антрацитните отсевки, стойности представени в 
уведомлението и извършени в лабораторни условия ще се удвоят. 

5. Инвестиционното предложение не предвижда промяна в технологичната схема. Ще бъде 
използвано наличното оборудване на брикетиращата инсталация (БИ) и наличните 
маршрути на гуменотранспортни ленти за захранване на бункерите на ВП с гориво. 

6. След стартирането на работа с БИ горивото към ВП е смес от определено количество 
брикети и антрацитни въглища. Количеството на брикетите се определя от 
производствената необходимост. 

7. Не е предвидено на площадката на инсталацията за производство на калцинирана сода да 
има склад за петрококс. За целта ще се използва съществуващия склад към ТЕЦ при 
„Солвей Соди“ АД. Предвидено е за съхранение на брикетите да бъде използван склада за 
производство на готов продукт. 

8. Инвестиционното предложение ще се реализира в рамките на производствената площадка 
на централата, която се експлоатира съгласно Комплексно разрешително № 74-Н1/2014 г. 
(актуализирано с Решение №74-Н1-И0-А1-ТГ1/03.04.2018 г.). 

Във връзка с изложеното, заявеното инвестиционното предложение е разширение и 
изменение, на обект от Приложение № 1 на Закона за опазване на околната среда и съгласно 
чл. 93, ал. 1, т. 3 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 на 
основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС.  

За процедурата по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС възложителят 
на ИП е необходимо да предприеме следните действия: 

1. За преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за предложениeтo по 
чл. 93, ал. 1 ЗООС възложителят заплаща такса в размер, определен с Тарифата за 
таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и 
водите и внася писмено искане по образец съгласно приложение 6 до компетентния 
орган, към което прилага един екземпляр от информацията по приложение 2 на 
хартиен и електронен носител /който да съдържа цялата налична и приложена 
документация към процедурата/; 
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   Към искането да се приложат: 
- Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса в размер на 500 лв., 

съгласно чл. 1, ал. 5, т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на 
МОСВ (приета с ПМС 136/2011 г., изм. и доп.),  преведена по банков път: IBAN: BG17 
SOMB 9130 3137 0237 01;  BIC: SOMBBGSF,  при Общинска банка АД. Основание: по 
преписка с вх. №6324/2019 г.  

- Към информацията по Приложения 2 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС да бъде 
описана следната информация и е необходимо да бъдат подробно разгледани следните 
въпроси : 

- Анализ по компоненти и фактори на околната среда като бъдат отчетени 
ефектите на натрупване и наслагване; 

- Оценката на въздействията следва да се направи на база характеристиките на 
ИП и бъдещите предвиждания с него; 

- Оценката на кумулативното въздействие и значимостта следва да бъде 
извършена и при отчитане на степента на въздействие върху 
компонентите/факторите на околната среда; 

- Подробна характеристика на ИП с описание на целия технологичен процес. 
2. На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения 

интерес компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице  
- осигурява обществен достъп до информацията по приложение № 2, като 

поставя съобщение на своята интернет страница и по друг начин за най-
малко 14 дни за достъпа до информацията и за изразяване на становища от 
заинтересувани лица; 

- предоставя копие на искането и информацията по приложение № 2 на 
електронен носител на  Община Девня. 

- В срок до 3 дни след получаването на информацията по приложение № 2 
Община Девня: 

 осигурява обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, 
като поставя съобщение на интернет страницата си (ако има такава) и 
на общественодостъпно място за достъпа до информацията и за 
изразяване на становища от заинтересувани лица; 

 в срок до 3 дни след изтичането на 14 дневния срок изпраща на 
компетентния орган резултатите от обществения достъп, в т.ч. по 
начина на осигуряването му по образец съгласно приложение № 7. 

3.  Обръщам внимание на разпоредбите на чл. 93, ал. 9 от ЗООС, съгласно които за 
инвестиционни предложения може да се провежда задължителна ОВОС, без да се 
извършва преценка: 

- по искане на възложителя; 
- при наличие на обстоятелство по чл. 31, ал. 8 от Закона за биологичното 

разнообразие; 
- в случаите по чл. 156е, ал. 3 от Закона за водите. 

ІІ. По отношение на изискванията на нормативната уредба по биологично разнообразие: 

Имота предмет на ИП не попада в защитени територии по смисъла на Закона за 
защитените територии. 

       ИП не попада в границите на ЗЗ от мрежата „Натура 2000”. Най-близките защитени 
зони са: за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000635 
„Девненски хълмове”, приета с Решение на Министерски съвет №223/24.04.2014 г. (ДВ бр. 37 
от 29.04.2014 г.) и ЗЗ BG0000622 “Варненско – Белославски комплекс” приета с Решение на 
Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (ДВ бр. 107 от 18.12.2007 г.), за опазване на дивите 
птици BG0000191 “Варненско-Белославско езеро”, обявена със Заповед №РД-128/10.02.2012 г. 
(ДВ, бр. 22/2012 г.) на министъра на околната среда и водите.    

       На основание 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, ДВ. 
бр.73/11.09.2007г., изм. и доп), ИП подлежи на оценка за съвместимостта с предмета и целите 
на опазване на защитените зони (ЗЗ).

     Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената зона 
ще бъде извършена в рамките на процедурата за преценяване необходимостта от ОВОС. 

ІІІ. По отношение на изискванията на глава седма, раздел първи от ЗООС: 
Във връзка с представени с вх. № № 28-00-6324/17.12.2019 г. и 28-00-6324/А1/            

10.01.2020 г. в РИОСВ-Варна, уведомление за горецитираното ИП и доклад по чл. 7, ал. 1 и 
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ал. 2 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване 
на последствията от тях, изразявам следното становище: 

1. „Солвей соди“ АД, гр. Девня е класифицирано като предприятие с нисък рисков 
потенциал по реда на чл. 103, ал. 5 на ЗООС, с потвърдена класификация от заместник-
министъра на околната среда и водите с писмо изх. № УК-52/16.10.2017 г. на МОСВ. 
Пълнотата и съответствието на Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии, 
са потвърдени от директора на РИОСВ-Варна, с писмо изх. № 28-00-343/5/02.02.2018 г. 

Съгласно т. 10 на уведомлението „реализацията на ИП Производство и изгаряне на 
брикети (със съдържание до 10% на петрококс в тях) във варовите пещи, няма да доведе до 
промени в съоръженията, дейностите, технологичните процеси, вида, количеството, 
естеството и/или физичната форма на наличните опасни вещества от приложение № 3 на 
ЗООС, в т.ч. под формата на отпадъци.“ 

2. Във връзка с планираното Производство и изгаряне на брикети (със съдържание до 
10% на петрококс в тях) във варовите пещи, в изпълнение изискванията на чл. 7, ал. 1 и ал. 2 
от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на 
последствията от тях – Наредбата (ДВ, бр. 5/2016 г. с изм. и доп.), операторът „Солвей 
соди“ АД е извършил преразглеждане на документите и информацията по чл. 1, ал. 1, т. 1 и 2, 
както и по ал. 2, т. 3 от същата наредба. С вх. № 28-00-6324/А1/10.01.2020 г. в РИОСВ-Варна 
е представен доклад по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата, съгласно заключенията от който 
няма необходимост от актуализиране на документите по чл. 1, ал. 1, т. 1 и 2 от същата.

ІV. По отношение на изискванията на глава седма, раздел втори от ЗООС: 

За извършване на дейностите на площадката на ”Солвей Соди”АД, гр. Девня e издадено  
Комплексно разрешително № 74-Н1/2014 г. (актуализирано с Решение № 74-Н1-И0-А1-
ТГ1/2018 г.) на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда, (в сила от 
26.04.2018 г.).  
       На площадката е разрешена инсталация за оползотворяване на антрацитни отсевки чрез 
брикетиране. Същата  е включена към Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 
№ 4 към ЗООС и се експлоатира  от 2014 г. 
       Новото инвестиционно предложение предвижда в същата инсталация да се произвеждат 
брикети от антрацитни отсевки с добавка на до 10% петрококс в тях, които ще се подават във 
варовите пещи за горене.  
       В таблица 8.3.1.4. към Условие 8.3.1.3 от настоящото КР в инсталацията за производство 
на негасена вар е разрешено да се използват като горива единствено: антрацит и кокс (като 
заместител на антрацита). Петрококс като гориво не е разрешен. 

      Предвид гореизложеното е необходимо след приключване на процедурата по Глава шеста 
от ЗООС, операторът ”Солвей Соди”АД, гр. Девня да представи информация с обхват и 
съдържание на Приложение № 5 от Наредбата за КР в ИАОС. 

Копие на писмото е изпратено до кметa на Община Девня и ИАОС 

                                                                                             (отговорено от РИОСВ на 20.02.2020 г.) 


