Представено от „АГРОПОЛИХИМ“ АД“, уведомление с в х . № 2 8 - 0 1 - 2 0 8 / 1 1 . 0 1 . 2 0 1 8 г .,
за инвестиционно предложение (ИП) свързано с изграждане на складово стопанство за
съхранение на зърно - 10 бр. силози с авторазтоварище, ж.п. разтоварище и почистващ възел
Във връзка с представено от „АГРОПОЛИХИМ“ АД“, уведомление за ИП изграждане на
складово стопанство за съхранение на зърно - 10 бр. силози с авторазтоварище, ж.п.
разтоварище и почистващ възел в ПИ 20482.505.419, ПИ 20482.505.420, ПИ 20482.505.452 и
ПИ 20482.505.467 от Кадастралната карта на гр. Девня, 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):
ИП е разширение на обект по точка 6, буква “в”, от Приложение № 1 на ЗООС, което
разширение има вероятност окаже значително отрицателно въздействие върху околната
среда и на основание чл. 93, ал. 1, т. 3 от същия закон подлежи на преценяване
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (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):
Съгласно чл. 31 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, не попада и в границите на защитена зона от
Европейската екологична мрежа “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 Закона за биологичното разнообразие и обявена със Заповед № РД-128/
10.02.2012 г., (ДВ, бр.22/2012 г.) на министъра на околната среда и водите.
Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената зона ще
бъде извършена в рамките на процедурата за преценяване необходимостта от ОВОС.
IІІ. По отношение на изискванията на глава седма, раздел ІІ от ЗООС за комплексно
разрешително:
За извършване на дейностите на площадката на ”Агрополихим”АД, гр. Девня e издадено
Комплексно разрешително № 68/2005 г., (aктуализирано с Решения № 68-Н0-И0-А1/2012г., №
68-Н0-И0-А2/2012 г., № 68-Н0-И0-А3/2013 г. и № 68-Н0-И0-А4/2017 г.) на Изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция по околна среда (в сила от 24. 11.2017 г.).
Инвестиционното предложение е свързано с изменение на издадено Комплексно
разрешително, по реда на глава седма, раздел ІІ от ЗООС.
Предвид гореизложеното е необходимо след приключване на процедурата по Глава шеста
от ЗООС „Агрополихим”АД, гр. Девня да представи информация с обхват и съдържание на
Приложение № 5 от Наредбата за КР в МОСВ, с копие до ИАОС. Компетентният орган ще
определи приложимата процедура за реализацията на инвестиционното предложение на
производствената площадка.
Изменението на комплексното разрешително е задължително за издаване на разрешение
за строеж на обекта, предмет на ИП, съгласно разпоредбата на чл. 118, ал. 1 на ЗООС.

Копие на писмото е изпратено до кмета на Община Девня.
(отговорено от РИОСВ на 24.01.2018 г.)
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