Представено от «Ескана Инвест 96» АД, гр. Варна, уведомление за инвестиционно
предложение (ИП) за „Изграждане на хале за производство на взривни вещества и съхранение
на химични вещества”, в ПИ №20482.33.61, площ 21 943 кв. м, и „Разширение на завод за
производство на взривни вещества“ в ПИ №20482.33.69, площ 4 875 кв. м, местност
„Каровча“, град Девня, община Девня, област Варна.
Във връзка с представените от «Ескана Инвест 96» АД, уведомления за инвестиционни
предложения за „Изграждане на хале за производство на взривни вещества и съхранение на
химични вещества”, в ПИ №20482.33.61, площ 21 943 кв. м, и „Разширение на завод за
производство на взривни вещества“ в ПИ №20482.33.69, площ 4 875 кв. м, местност
„Каровча“, град Девня, община Девня, област Варна 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/ /ДВ, бр.25/2003г., изм. и доп./, предвид приетите
изменения и допълнения в глава шеста и глава седма раздел I на Закона за опазване на
околната среда /ЗООС; ДВ. Бр. 91/2002 г., изм. ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017г./ и Наредба за
предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията
от тях /приета с ПМС №2 от 11.01.2016 г. обн., ДВ, бр. 5 от 19.01.2016 г. в сила от 19.01.2016
г, изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г./ Ви информирам за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от ЗООС:
След преглед на предоставената ни документация се констатира следното:
1. С ИП се предвижда разширение на завод за производство на взривни вещества чрез
изграждане на хале за производство на патронирани взривни вещества и изграждане
на навес за предпазване от вечерни ветрове съхраняване на химични вещества, в ПИ
20482.33.69, с площ 4 875 кв.м по КК на гр. Девня.
2. С друго уведомление за ИП възложителят предвижда изграждане на хале за
производство на взривни вещества и съхраняване на химични вещества, в ПИ
20482.33.61, с площ 21 943 кв.м по КК на гр. Девня.
3. „Ескана Инвест 96“ АД е оператор на предприятие класифицирано с нисък рисков
потенциал – Завод за производство на взривни вещества, Склад за съхранение на
взривни вещества и Склад за химични вещества, м-ст „Каровча“, гр. Девня, с
потвърдена класификация по чл. 103, ал. 2 от ЗООС от заместник-министъра на
околната среда и водите с изх. № 26-00-325/01.04.2016 г.
4. Настоящото ИП е във взаимовръзка с ИП за “преустройство на навес (склад) за
амбалаж в склад за съхранение на химични вещества” в землището на гр. Девня, общ.
Девня, обл. Варна в поземлен имот (ПИ) № 20482.33.61, с площ 21 943 кв. м, местност
“Каровча”, в землището на гр. Девня, Възложител: “Ескана Инвест 96” АД, с издадено
Решение №ВА 71-ПР/2015 г. на директора на РИОСВ-Варна с характер „да не се
извършва ОВОС“.
5. Във връзка с внесените уведомления в РИОСВ-Варна за обединените инвестиционни
предложения, и на основание чл. 103, ал. 5 от ЗООС и чл. 5, ал. 6 от Наредба за
предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на
последствията от тях, представената документация от възложителя е изпратена по
компетентност към МОСВ.
6. На основание на чл. 103, ал. 7 от ЗООС с писмо с изх. № УК-28/03.08.2018 г.
Заместник - министъра на околната среда и водите е потвърдил извършената
класификация по чл. 103, ал. 2 от ЗООС, съгласно уведомление за класификация, на
предприятие с нисък рисков потенциал „Завод за производство на взривни вещества,
Склад за съхранение на взривни вещества и Склад за химични вещества“, с оператор
„Ескана Инвест 96“ АД, гр. Варна, ЕИК: 103090514.
Описаните дейности по „Изграждане на хале за производство на взривни вещества,
съхранение на химични вещества и разширение на завод за производство на взривни
вещества“, разгледани в неговата цялост, представляват изменение и разширение на
инвестиционно предложение, което самостоятелно попада в обхвата на т. 11, буква „з“предприятие/съоръжения за производство, съхраняване, обезвреждане и/или унищожаване
на взривни вещества и изделия от тях от Приложение № 2 на ЗООС поради което съгласно чл.
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93, ал. 1, т. 2 от ЗООС подлежи на процедура по преценяване необходимостта от
извършването на оценка на въздействието върху околната среда.
Компетентен орган за вземане на решение по ОВОС е директорът на РИОСВ-Варна,
съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС.
В резултат на съвместяване на процедурите по глава шеста и глава седма, раздел I на
ЗООС свързани с планирани изменения и/или разширения в предприятия с нисък рисков
потенциал следва да извършите следното:
1. Да уведомите кмета на Община Девня и засегнатото население, съгласно
разпоредбата на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, с информация, съобразена с
изискванията на чл. 4, ал. 3 от същата наредба.
2. За преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за предложението 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 (обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г.; изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г.) и внася
писмено искане по образец 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/;
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. №2600-2195/А4/24.07.2018 г.
- Към информацията по Приложения № 2 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС да бъде
описана подробна характеристика на предвижданите дейности и съпътстващи обекти на
територията на имотите;
- Да се опишат какви потоци отпадъчни води ще се формират;
- Има ли изградени или предвидено ли е да се изграждат пречиствателни съоръжения за
отпадъчни води;
-Да бъде описано как ще се третират атмосферните води от площадката.
3. 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 обществено
достъпно 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 РИОСВ-Варна
резултатите от обществения достъп, в т.ч. по начина на осигуряването му по
образец съгласно приложение № 7.
Предвид прилагане на разпоредбата на чл. 99б, ал. 1 на ЗООС, съгласно чл. 99б, ал.
2, т. 1 от същия закон е необходимо да представите в РИОСВ – Варна като отделно
приложение към искането по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, в един екземпляр на
хартиен и електронен носител:
- Описание на съществуващи и одобрени устройствени планове, в т.ч.
съгласувани такива по чл. 104 на ЗООС, за имотите – предмет на
инвестиционното предложение, и за зоните, в които тези имоти са
разположени;
- Описание и визуализация чрез подходящ картен материал на
местоположението на площадките и разстоянията до:
 жилищни райони;
 обекти с обществено предназначение по § 1, т. 29в от
допълнителните разпоредби на ЗООС;
 зони за отдих и рекреация;
 транспортни пътища;
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 съседни предприятия и обекти, райони и строежи, които могат да
бъдат източник на или да увеличат риска или последствията от
голяма авария и да предизвикат ефект на доминото;
 територии с особено природозащитно значение или значение за
околната среда, защитени по силата на нормативен или
административен акт;
 обекти на културно-историческото наследство;
- Описание на опасните вещества от приложение № 3 към ЗООС, които са
или се предвижда да са налични в предприятието/съоръжението, основните
им опасни свойства и капацитета на съоръженията за тяхното съхранение и
употреба;
- Описание на всички очаквани значителни неблагоприятни последствия от
инвестиционното предложение за околната среда и човешкото здраве,
които произтичат от неговата уязвимост на големи аварии и/или бедствия,
и определяне на териториалния им обхват и безопасното разстояние до
предприятието/съоръжението, визуализирани чрез подходящ картен
материал;
- Информация за наличието на трансгранично въздействие от големи аварии,
произтичащи от дейностите с опасни вещества в ПСВРП.
Предвид провеждане на съвместна процедура по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС и
постъпило с вх. № 04-00-4990/А1/08.08.2018 г. потвърждение за класификация по чл. 103,
ал. 6 от ЗООС издадено от Заместник -министъра на околната среда и водите с изх. № УК28/03.08.2018 г., на основание чл. 5, ал. 7 от Наредбата за предотвратяване на големи
аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, като приложение към
писмото по чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС е приложено писмото за потвърждение на
предприятие с нисък рисков потенциал за сведение и последващи действия, които следва
да извършите като възложител на ИП.

І І. По отношение на изискванията на глава седма, раздел първи от ЗООС:
По уведомлението за класификация с вх. № 04-00-4990/А1/08.08.2018 г. в РИОСВВарна, е получено становище на заместник-министъра на околната среда и водите, съгласно
което:
1. Актуализираното уведомление за класификация е подадено
във връзка с чл.103, ал. 4, т. 2 на ЗООС и промяна в списъка на
опасните вещества от Приложение № 3 към ЗООС, като се добавя
веществото дизелово гориво (1 тон).
Установено е, че в резултат на реализирането на ИП ще настъпят следните промени на
територията на предприятието:

Завод за производство на взривни вещества – ще се постави
патронираща машина за емулсионно взривно вещество. Разликата е в състава на
маслената фаза, поради което в помещението за резервоари ще се постави нов
работен резервоар. Максималното количество взривно вещество, което ще се
намира в инсталацията в рамките на осем часа, е 10 тона. След опаковане
взривното вещество, в рамките на работния ден ще се пренася в склада за
взривни материали.
 Навес (склад) за амбалаж – постройката ще бъде премахната и ще
се построи ново хале.
Ще бъде поставен смесител за механично смесване на амониев нитрат и дизелово
гориво. Максималното количество взривно вещество, което ще се намира в инсталацията в
рамките на осем часа, е 10 тона. Получаваното взривно вещество „Есканфо“, след опаковане
ще се пренася и ще се съхранява в склада за взривни вещества.
2. На площадката в производствената база и склада за взривни
материали са разположени съоръжения, в които са налични опасни
вещества от Приложение № 3 на ЗООС, както следва:
2.1. Завод за производство на взривни вещества
Помещение за приготвяне на разтвори:
 Резервоар (Т1) за съхранение на разтвор на амониев нитрат.
Резервоарът е с полезен обем 25 m3. Максималното количество 82-85%
разтвор на амониев нитрат се изчислява на 35 тона, като количеството на
амониевият нитрат е до 32.55 тона;
 Оцетна киселина в IBC контейнер – 1 тон.
Помещение за зарядна машина:
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Резервоар (Т7) за съхранение на емулсионна
матрица с полезен обем 20 m3, максималното количество на
матрицата е 28 тона;

Резервоар (Т8) за съхранение на емулсионна
матрица с полезен обем 20 m3, максималното количество на
матрицата е 28 тона.
Промишлена площадка:

Междинен резервоар (Т9) за охлаждане на взривно
вещество, полезен обем
10 m3, не се използва за
съхранение на опасни вещества.

Контейнер 1 – за тиоуреа 0.5 тона и алуминий 0.5
тона;

Контейнер 2 – за натриев нитрит 0.4 тона и натриев
тиоцианат 0.1 тона.
Работно помещение:
 Резервоар (Т10) на машина за опаковане на взривно
вещество с полезен обем 2 m3, максимално количество 2.4 тона. След
охлаждане от резервоар (Т9), взривното вещество се изпомпва в Т10 и
се опакова в ръкави, след което се пренася в склада за съхранение на
взривните материали;

Реактив R2 – IBC контейнер 1 тон;

Оцетна киселина – IBC контейнер 1 тон.
2.2.Склад за взривни вещества:
 Склад № 1 – вместимост 25.3 тона тротилов еквивалент (ТЕ):
взривни вещества и пиротехнически изделия клас по ООН 1.1, 1.2, 1.3 и 1.5
– 22 тона (ТЕ), взривни вещества и пиротехнически изделия клас по ООН
1.4 - 0.3 тона (ТЕ) и изделия, съдържащи взривни вещества – 3 тона (ТЕ).
 Склад № 2 – вместимост 1.2 тона (ТЕ). Изделия, съдържащи
взривни вещества клас по ООН 1.1, с група на съвместимост „В“.
 Склад № 3 – вместимост 0.226 тона (ТЕ). Изделия, съдържащи
взривни вещества.
2.3. Хале (Навес-склад за амбалаж):

амониев нитрат 88 тона и натриев нитрат 25 тона.
 резервоар за дизелово гориво с максимален капацитет 1 тон.
3. Уведомлението за класификация по чл. 103, ал. 5 на ЗООС е изготвено в
съответствие с изискванията на Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2 на Наредбата за
предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на
последствията от тях. Класификацията на предприятието е извършена в съответствие с
критериите на Приложение № 3 от ЗООС. Въз основа на представената информация за
броя и максималната вместимост на складовите и производствени съоръжения, в които се
очаква да са налични опасни вещества от Приложение № 3 на ЗООС, предприятието
запазва класификацията си като „предприятие с нисък рисков потенциал“.
Предвид това, че ИП се отнася за изменения/разширения в съществуващо
предприятие с нисък рисков потенциал, се прилагат разпоредбите на чл. 99б от ЗООС. За
целта е необходимо като отделно приложение към искането по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр.
25/2003 г. с изм. и доп.), да представите допълнителна информация, изготвена съгласно чл. 10,
ал. 1 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване
на последствията от тях, в един екземпляр на хартиен и електронен носител.
ІІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното
разнообразие:
Съгласно 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,
приета с ПМС № 201 от 31.08.2007г., в сила от 11.09.2007г.), ИП подлежи и на оценка за
съвместимостта със ЗЗ чрез процедурата за преценяване необходимостта от извършване на
ОВОС.
Територията предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии /ЗТ/ по
смисъла на Закона за защитените територи, не попада в границите на защитени зони (ЗЗ)
от мрежата „Натура 2000”. Най-близко разположените са: ЗЗ “Провадийско-Роякско плато”,
с код BG 0002038, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното
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разнобразие (Обн. ДВ, бр. 77/2002 г. с изм. и доп.) и ЗЗ “Провадийско-Роякско плато”, с код
BG 0000104, определена по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и ЗЗ за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна BG0000635 „Девненски хълмове”, определена
съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 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 ОВОС.
ІV. По отношение на изискванията на глава седма, раздел втори от ЗООС:
Съгласно представената информация от възложителя е установено, че производството
на взривни вещества ще се извършва чрез механично смесване на амониев нитрат и дизелово
гориво.
Този начин на производство на взривни вещества (механично смесване без наличие на
химичен процес) не попада в обхвата на точка 4.6 от Приложение № 4, към чл.117, ал.1 от
Закона за опазване на околната среда и за реализацията на ИП не е необходимо провеждане
на процедура по КПКЗ и издаване на комплексно разрешително.
Копие на писмото е изпратено до кмета на Община Девня и ИАОС .
(отговорено от РИОСВ на 15.08.2018г.)
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