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Представено от „КОТУРА” ЕООД, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) 
„Разполагане на два допълнителна резервоара по 100 m3 всеки, за съхранение на 
въглеводородни газове“ в ПИ №70175.180.47, площ 50785 кв.м, трайно предназначение на 
територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за съоръжение на газопровод, 
землище град Суворово,  община Суворово, област Варна,  възложител: „Котура” ЕООД
  
 
 

 
Във връзка с представено от „КОТУРА” ЕООД, уведомление за инвестиционно 
предложение (ИП) „Разполагане на два допълнителна резервоара по 100 m3 всеки, за 
съхранение на въглеводородни газове“ в ПИ №70175.180.47, площ 50785 кв.м, трайно 
предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за 
съоръжение на газопровод, землище град Суворово,  община Суворово, област Варна,  
възложител: „Котура” ЕООД, 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: 
 

I. По отношение изискванията на глава шеста от  Закона за опазване на околната 
среда (ЗООС) за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) :  

Описаните дейности по „Разполагане на два допълнителна резервоара по 100 m3 
всеки, за съхранение на въглеводородни газове“, разгледани в неговата цялост, 
представляват изменение и разширение на инвестиционно предложение в обхвата на т. 3, 
буква „д“- съоръжения за надземно складиране на горива от Приложение № 2 на ЗООС 
поради което съгласно чл. 93, ал. 1, т. 2  от ЗООС подлежи на процедура по преценяване 
необходимостта от извършването на оценка на въздействието върху околната среда.  

 Предвид прилагане на разпоредбата на чл. 99б,  ал. 1 на ЗООС, съгласно чл. 99б, 
ал. 2, т. 1 от същия закон е необходимо да се представи 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 

Компетентен орган за вземане на решение по ОВОС е директорът на РИОСВ-
Варна, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС.  

І І. По отношение на изискванията на глава седма, раздел първи от ЗООС: 

Актуализираното уведомление за класификация е подадено във връзка с 
увеличаване на количествата на опасните вещества от приложение № 3 на ЗООС. В 
резултат на реализирането на ИП количеството на пропан-бутана, който може да бъде 
наличен във всеки един момент в предприятието, се увеличава от 349,5 тона на     448, 15 
тона. 

Съгласно актуализираното уведомление за класификация, на територията на 
предприятието пропан-бутан ще се доставя и съхранява в следните съоръжения:  

1. Резервоари за пропан-бутан (общо 246,5 тона) – 5 бр. х 100 m3; 
2. Автоцистерни за пропан-бутан – с капацитет 40 m3 (20 тона), общото 

количество, което е възможно да бъде налично в автоцистерни при 10 бр. 
автоцистерни е 200 тона; 

3. Ж.п. цистерни за пропан-бутан – с капацитет 43 m3 (25 тона), общото 
количество, което може да бъде налично в ж.п. цистерни при 8 бр. ж.п. 
цистерни е 200 тона. 

Тъй като операторът декларира, че не е възможно на територията на площадката 
едновременно да са налични авто и ж.п. цистерни с пропан-бутан, общото максимално 
количество няма да надвишава 200 тона. 

4. Тръбопроводи за пропан-бутан – 1,65 тона. 
Въз основа на представената информация за броя и максималната вместимост на 

технологичните съоръжения, в които е или ще бъде наличен пропан-бутан (опасно 
вещество поименно изброено в т. 18, част 2 на приложение № 3 на ЗООС), Терминал за 
втечнени въглеводородни газове, гр. Суворово запазва класификацията си като 
предприятие с висок рисков потенциал. 

Предвид това, че ИП се отнася за изменения/разширения в съществуващо 
предприятие с висок 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 
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вещества и ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 5/2016 г. с изм. и доп.), 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 затитени територии /ЗТ/ по 
смисъла на Закона за защитените територи, не попада в границите на защитени зони 
(ЗЗ) от мрежата „Натура 2000”.  Най-близко разположената ЗЗ е BG0000107 „Суха река” 
за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена 
съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР. 

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената 
зона ще бъде извършена в рамките на процедурата за преценяване необходимостта от 
ОВОС. 

 
Съгласно чл. 99б, ал. 5 от ЗООС в решението по чл. 93, ал. 3 от ЗООС, 

компетентният орган ще се произнесе за местоположението и безопасните разстояния. 
 
 
Копие на писмото е изпратено до кметa  на Община Суворово 

/отговорено от РИОСВ на 25.04.2018 г./ 


