Представено от “Девен“ АД, гр. Девня, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за
“Индустриален тест за изгаряне на алтернативно гориво – енергийни пелети (пелетизиран RDF).
Във връзка с представено от “Девен“ АД, гр. Девня уведомление за ИП за провеждане на
индустриален тест в реални условия с цел обследване на основните характеристики на горивния
процес и поведението на основните технологични параметри в котел, работещ на циркулиращ
кипящ слой - ПГ ЦКС № 7, в количества до 2500 тона и продължителност 60 дни, при изгаряне на
алтернативни горива (енергийни пелети) на производствената площадка на “Девен” АД, в ПИ с
идентификатор 20482.505.23 по КК на гр. Девня, 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) :
Заявеното ИП е разширение/изменение на горивна инсталация по т. 2.1. от Приложение 1 на
ЗООС, което предвид неговия характер (ще се емитират допълнителни видове вредни вещества) и
местоположение (Община Девня изпълнява Общинска програма за подобряване качеството на
атмосферния въздух) има вероятност да окаже допълнително отрицателно въздействие върху
атмосферния въздух в района и на основание чл. 93, ал. 1, т. 3 от ЗООС подлежи на преценяване
необходимостта от извършване на ОВОС по реда на глава шеста от същия закон.
Във връзка с чл.93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е директорът на
РИОСВ-Варна.
ІІ. По отношение изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):
ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените
територии и защитени зони от мрежата “Натура 2000”. Най-близко разположената ЗЗ е BG0000191
„Варненско-Белославско езеро” за опазване на дивите птици, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и
4 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-128/10.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите
(обн., ДВ. бр. 22/2012 г.);
Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите
на опазване на защитената зона по реда на чл.31, ал.4 във връзка с ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от
Наредба 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,
която процедура се съвместява с преценката за необходимостта от извършване на ОВОС.
ІІІ. По отношение изискванията на Глава седма, раздел втори на ЗООС за комплексно
разрешително:
Съгласно писмо изх. № 26-00-700/16.11.2016 г. на МОСВ до “Девен” АД (с копие до ИАОС и
РИОСВ-Варна), осъществяването на ИП следва да бъде разрешено чрез комплексно разрешително.
Копие на писмото е изпратено до кмета на Община Девня, МОСВ и ИАОС.
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