Представено от „Девня цименТ”АД, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за
“Изграждане на нова открита площадка за съхранение на алтернативни горива с площ около
10 дка, на мястото на премахнатите вече пещи с номера от 1 до 4“ и «Подмяна на настилката
на площадка за алтернаивни горива и биомаса под номер 16, на площ около 8 дка» в ПИ
20482.305.87 (стар идентификатор: 20482.305.5; 20482.305.72; 20482.305.71; номер по
предходен план: 000379, парцел 448), урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „за
друг вид производствен, складов обект“, с площ 389.526 дка/, по КККР на гр. Девня, общ.
Девня, обл. Варна, с възложител „Девня Цимент”АД

Във връзка с представено от „Девня цименТ”АД, уведомление за инвестиционно
предложение (ИП) за “Изграждане на нова открита площадка за съхранение на алтернативни
горива с площ около 10 дка, на мястото на премахнатите вече пещи с номера от 1 до 4“ и
«Подмяна на настилката на площадка за алтернаивни горива и биомаса под номер 16, на площ
около 8 дка» в ПИ 20482.305.87 (стар идентификатор: 20482.305.5; 20482.305.72; 20482.305.71;
номер по предходен план: 000379, парцел 448), урбанизирана територия, с начин на трайно
ползване „за друг вид производствен, складов обект“, с площ 389.526 дка/, по КККР на гр.
Девня, общ. Девня, обл. Варна, с възложител „Девня Цимент”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:
І. По отношение изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда
(ЗООС) за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС):
Девня Цимент” АД, гр. Девня е оператор на инсталация за производство на циментов
клинкер, за която е издадено Комплексно разрешително № 63-H1/2007 г. (актуализирано с
Решение № 63-Н1-И0-А3/2017 г.).
На основание чл. 82, ал. 3 от ЗООС когато за осъществяване на инвестиционното
предложение трябва да се развият и други, свързани с основния предмет на оценка,
спомагателни или поддържащи дейности, те също се включват в изискващата се оценка,
независимо дали самостоятелно попадат в обхвата на Error! Hyperlink reference not valid.
илиError! Hyperlink reference not valid.. Ако спомагателните или поддържащите дейности
самостоятелно като инвестиционни предложения са предмет на ОВОС, всички оценки се
съвместяват, като се провежда една обединена процедура.
Във връзка с изложеното, заявеното ИП е разширение и изменение с включване на нови
дейности на съществуващ обект от Приложение № 1 на ЗООС, което се очаква да окаже
допълнително отрицателно въздействие и да влоши качеството на околната среда по смисъла
на чл. 93, ал. 1, т. 3 от ЗООС, поради което възниква необходимостта от преценяване
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по
реда на глава шеста от същия закон.
На основание чл. 93, ал. 1, т. 3 от ЗООС така заявеното ИП 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.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие
(ЗБР):
Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на ЗЗ от мрежата „Натура 2000”. Найблизко разположена е защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата
флора и фауна BG0000635 „Девненски хълмове”.
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:
Алтернативните горива, които ще се съхраняват на територията на „Девня Цимент“ АД
във връзка с реализирането на ИП, представляват неопасни отпадъци с кодове 19 12 10, 19 12
1

12 (различни от упоменатите в 19 12 11), 16 01 03 и биомаса (шредирана слама,
слънчогледови люспи и др.), и в конкретния случай не са приложими изискванията на чл. 99б
от ЗООС.

ІV. По отношение на изискванията на глава седма, раздел втори от ЗООС:
Операторът предвижда върху площадка с издадено комплексно разрешително да
изгради нова открита площадка за съхранение на алтернативни горива с бетонно или
асфалтово покритие с площ от около 10 000 м2 на мястото на премахнатите вече пещи с
номера от №1 до №4. Инвестиционното предложение е ново, и не е разрешено в настоящото
комплексно разрешително.
С настоящото инвестиционно предложение се предвиждат промени на площадката с
издадено комплексно разрешително, разрешена с КР № 63-H1/2007, поради което е
необходимо след приключване на процедурата по Глава шеста от ЗООС, операторът „Девня
Цимент” АД, гр. Девня да представи информация с обхват и съдържание на Приложение № 5
от Наредбата за КР в МОСВ, с копие до ИАОС, с цел определяне на приложимата процедура
за разрешаването на планираната промяна с комплексното разрешително.

Копие на писмото е изпратено до кметовете на община Девня
(отговорено от РИОСВ на 30.04.2018г.)
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