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Представено от «ХЪС» ООД, гр. Пловдив уведомление за изменение за УПИ 107 „за 
промишлена дейност“ по ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №1002-356/21.07.2006 г. на 
кмета на община Девня, чрез който се образуват нови: 

- УПИ I – 534 „за производствени и складови дейности“; 
- УПИ II – 534 „за производствени и складови дейности“; 
- УПИ III – 534 „за производствени и складови дейности“; 
- Както и обособяване на тупик по отношение на ПИ с идентификатор 

20482.505.534 по кадастрална карта на град Девня. 
 

Във връзка с представено от за изменение за УПИ 107 „за промишлена дейност“ по 
ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №1002-356/21.07.2006 г. на кмета на община Девня, чрез 
който се образуват нови: 

- УПИ I – 534 „за производствени и складови дейности“; 
- УПИ II – 534 „за производствени и складови дейности“; 
- УПИ III – 534 „за производствени и складови дейности“; 
- Както и обособяване на тупик по отношение на ПИ с идентификатор 

20482.505.534 по кадастрална карта на град Девня, в съответствие с 
разпоредбата на чл. 8, ал.2 Наредбата за условията и реда за извършване на 
екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 
57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна,  информира за следното: 

 
Във връзка с представенoтo от ваша страна писмо постъпило в РИОСВ-Варна с вх. 

№26-00-5789/А5/20.09.2018 г., се установи следното: 
1. С наш изх. №26-00-5789/14/23.03.2018 г., за ИП „възстановяване производството на 

неорганични хлорни продукти в България чрез изграждане на инсталации за 
високо-технологична и екологична хлор-алкална електролиза”, в поземлен имот  
№20482.505.534, площ 1 030 127 кв. м, трайно предназначение на територията – 
урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов 
обект, в землището на град Девня, община Девня, област Варна, с възложител: 
«ХЪС» ООД, гр. Пловдив са дадени указания за задължителна ОВОС, на основание 
чл. 92, ал. 1 от ЗООС. 

2. Съгласно изискванията на нормативната уредба по околна среда и по конкретно чл. 
91, ал. 2 от ЗООС за конкретното инвестиционно предложение, включено в 
приложение №1, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по 
чл. 85, ал. 1 и 2, компетентният орган по околна среда може по искане на 
възложителя или по своя преценка да допусне извършването само на една от 
оценките по глава шеста. 

3. Във връзка с горното компетентния орган е допуснал само една от процедурите по 
глава шеста на ЗООС т.е. извършването на задължителна ОВОС. 

4. Към настоящия момент по ваше искане с вх. №26-00-5789/A5/20.09.2018 г., молите 
да бъде допуснато само преценяване необходимостта от екологична оценка 
независимо от текущата процедура за задължителна ОВОС на основание чл. 91, ал. 
1 от Закона за опазване на околната среда. След влизане в сила на ПУП-ПРЗ и 
изготвяне на проектната документация имаща изчерпателна и подробна 
информация за бъдещата инсталация следва да бъде завършена процедурата за 
задължителна ОВОС.  

5. Съгласно разпоредбата на чл. 118, ал. 1 на ЗООС комплексното разрешително е 
задължително за издаване на разрешение на строеж, съответно за започване на 
дейностите  по производство.  

6. Изключение се допуска за инсталации и съоръжения, за които е завършила 
процедура по ОВОС с решение, потвърждаващо прилагането на най-добрите 
налични техники, съгласно чл. 118, ал. 2 от ЗООС.  

 
        Във връзка с гореизложеното за настоящия ПУП-ПРЗ, Ви уведомявам следното: 
      

І.  По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на 
околната среда (ЗООС): 
     Съгласно чл. 91, ал. 1 от ЗООС, екологичната оценка се извършва независимо от 
ОВОС. 

В представената информация от възложителя, за реализиране на инвестиционното 
предложение ще се процедира изменение за УПИ 107 „за промишлена дейност“ по ПУП-
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ПРЗ, одобрен със Заповед №1002-356/21.07.2006 г. на кмета на община Девня, чрез който 
се образуват нови: 

- УПИ I – 534 „за производствени и складови дейности“; 
- УПИ II – 534 „за производствени и складови дейности“; 
- УПИ III – 534 „за производствени и складови дейности“; 
- Както и обособяване на тупик по отношение на ПИ с идентификатор 

20482.505.534 по кадастрална карта на град Девня. 
        Освен ПИ с идентификатор 20482.505.534 по кадастрална карта на град Девня в 
обхвата на разглежданата територия попадат имоти, които се явяват пряко заинтересовани 
лица в процеса на производството и е необходимо също тяхното урегулиране, тъй като 
засягат пряко или косвено техните граници, а именно: 

- ПИ с идентификатор 20482.505.21 собственост на „Електроразпределение 
Север“ЕАД и с предназначение за електрическа подстанция „Девня-2“; 

- ПИ с идентификатор 20482.505.106 собственост на „Солвей Соди“АД и с 
предназначение за производство на натриев бикарбонат; 

- ПИ с идентификатор 20482.505.105 собственост на „Девня Инвест“АД, в 
който се намира съществуваща сграда, представляваща приватизираната и 
изоставена административна сграда  на бившата Инвеститорска дирекция 
към бившия СХК „Девня“. 

Проектът за изменение на ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №1002-356/21.07.2006 г. 
на кмета на община Девня е разработен на основание чл. 125, ал. 1, при условията на чл. 
134, ал. 2, т. 2 от Закона за устройство на територията. 

Представения проект за ПУП-ПРЗ е включен в Приложения № 1 на ЗООС, поради 
което  е и предмет на задължителна оценка на въздействието върху околната среда 
(ОВОС) по реда на глава шеста от същия закон. 

Така описаното инвестиционно намерение предвижда развитие на ИП, включени в 
Приложения № 1 на ЗООС.   

 В съответствие с чл. 81, ал. 1, т. 2 на Закона за опазване на околната среда, оценка 
на въздействието върху околната среда /ОВОС/ се извършва на инвестиционни 
предложения за строителство, дейности и технологии съгласно Приложения № 1 и 2 на 
ЗООС и за техните изменения или разширения, когато са възможни въздействия върху 
околната среда.  Произнасянето на приложимите процедури, определени с глава шеста от 
ЗООС, от страна на компетентните органи – МОСВ/РИОСВ се извършва при съобразяване 
на предвидените конкретни дейности и при отчитане на критериите, заложени в ЗООС и 
поднормативните актове към него. 

Във връзка с горното за ИП „възстановяване производството на неорганични хлорни 
продукти в България чрез изграждане на инсталации за високо-технологична и екологична 
хлор-алкална електролиза”, в поземлен имот  №20482.505.534, площ 1 030 127 кв. м, 
трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за 
друг вид производствен, складов обект, в землището на град Девня, община Девня, област 
Варна, с възложител: «ХЪС» ООД, гр. Пловдив, касаещи конкретния имот, е необходимо 
да приключите текущата процедура за задължителна ОВОС по реда на глава шеста на 
ЗООС. 

ПУП по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и техните 
изменения, са включени  в т. 9.1 от Приложение № 2 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на екологична оценка на планове и програми  (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 
57/2004г., с изм. и доп.).   

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 2, ал. 2, т. 3 от Наредбата за ЕО 
проекта предмет на ПУП-ПРЗ подлежи на процедура по преценяване на необходимостта 
от извършване на ЕО.  

На основание чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО компетентен орган за издаване на 
решение за преценяване необходимостта от ЕО е директора на РИОСВ-Варна.   

За целта е необходимо да внесете писмено искане с подробно описание на 
предвиденото с плана  ИП и на съпътстващите го обекти и дейности, съгласно 
изискванията на чл. 8а, ал. 1 и 2 от Наредбата за ЕО.  

В характеристиката на очакваните въздействия върху компонентите и факторите на 
околната среда, по време на строителството и експлоатацията, да се опишат подробно и 
мотивирано, включително и кумулативния ефект в района, където има много други 
одобрени и реализирани планове, програми и ИП.  

Да се представи информация за най-близко разположените обекти подлежащи на 
здравна защита.  

Да се предложат мерки във фазите на проектиране, строителство и експлотация, 
както и мерки за наблюдение и контрол по отношение на околната среда и човешкото 
здраве, съгласно чл. 8а, ал. 2, т. 6 от Наредбата за ЕО. 
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Информацията да бъде предоставена в един екземпляр на хартиен и електронен 
носител.  

Към искането да се приложат:  
- Подробна информация за предвижданите дейности и съпътстващите обекти 

в границите на имота; 
- Информация отностно инфраструктура – път, пътни връзки, газопровод, 

ВЕЛ и др.  за обскужване на имотите; 
- Описание на необходимата инфраструктура електроснабдяване, 

водоснабдяване, алтернативи за пречистване на отпадъчните води; 
- Документ за преведена по банков път такса от 400 лв., съгласно чл. 1, ал. 5, 

т. 4, във връзка с чл. 30, от (ПМС 136/2011г. с изм.и доп.) по сметка на 
РИОСВ-Варна: IBAN: BG17 SOMB 9130 3137 0237 01; BIC: SOMBBGSF; 
при Общинска банка АД; основание: по преписка с вх. №26-00-
5789/A5/20.09.2018 г. 

 
ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие 
(ЗБР): 
 

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 разположена е: ЗЗ  “Варненско-Белославско 
езеро”, с код BG 0000191, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за 
биологичното разнобразие (Обн. ДВ, бр. 77/2002 г. с изм. и доп.),. 

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, за 
краткост “Наредбата за ОС” (приета с ПМС № 201 от 31.08.2007 г., в сила от 
11.09.2007 г., с изм. и доп.), планът подлежи и на оценка за съвместимостта със защитени 
зони чрез процедурата за преценяване необходимостта от ЕО.  
 

Копие на писмото е изпратено до кметa на Община Девня 
 
 
отговорено от РИОСВ на 16.10.2018 г. 


