Представено от КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД „ОДЕСОС“ АД, гр. Варна, уведомление за
инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на промишлена газова инсталация –
площадкови газопроводи, газорегулаторни пунктове, кранови възли и горивни уредби за работа
с природен газ“ в УПИ I-86, II-86, III-86,87, V-86,87, VII-87, X-50, кв. 1, по плана на ЮПЗ, гр.
Варна.
Във връзка с представено от КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД „ОДЕСОС“ АД уведомление за
ИП за „Изграждане на промишлена газова инсталация – площадкови газопроводи,
газорегулаторни пунктове, кранови възли и горивни уредби за работа с природен газ“ в УПИ I86, II-86, III-86,87, V-86,87, VII-87, X-50, кв. 1 по плана на ЮПЗ-гр. Варна, състояща се, от:
 Батерии от бутилки за компресиран природен газ;
 Газорегулаторно табло (ГРТ)750 20/0.4 МРа (доставка със сертификати и декларации);
 Площадков газопровод;
 Газорегулаторен пункт (ГРП) 0.4/0.1 МРа – 3 бр.;
 Кранови възли;
 Постове за газорезателни и газонагревателни горелки, 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:
На територията на предприятието се предвижда да е налична бутилкова инсталация за
природен газ, състояща се от две групи батерии от бутилки (всяка батерия с по 16 бутилки
компресиран природен газ /КПГ/) с единичен обем 23130 л воден обем и 5782.5 куб.м природен
газ всяка. Специфичното тегло на КПГ е 0.717 кг/куб.м. Общото тегло на складирания природен
газ на площадката ще е 4146 кг.
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 попада в обхвата на точка 3, буква „В“ от Приложение № 2 от ЗООС и на
основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от
извършване на ОВОС.
Във връзка с чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение 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 ОС ИП подлежи и на
преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху предмета и целите на
опазване на защитените зони (ЗЗ), чрез процедурата по ОВОС, по реда ЗООС, във връзка с чл. 4
от същата наредба.
Територията, предмет на ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на
Закона за защитените територии. Тя не попада и в границите защитени зони (ЗЗ) от
Европейската екологична мрежа “Натура 2000”.
Най-близко разположената е ЗЗ BG0000191 „Варненско-Белославско езеро“ за опазване на
дивите птици, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР и обявена със
Заповед № РД-128/10.02.2012г. на Министъра на околната среда и водите (Обн. ДВ бр.
22/2012г.).
Копие на писмото е изпратено до кметовете на Община Варна и район „Аспарухово“ – общ.
Варна, и на главния архитект на Община Варна.
(отговорено от РИОСВ на 04.07.2018г.)
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