Ръководството на “ДЕВНЯ ЕНЕРДЖИ” ЕАД, гр. Девня
На основание чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

СЪОБЩАВА
На заинтересованите лица и обществеността за своето инвестиционно намерение, което е свързано с проектиране и
изграждане на „Инсталация за производство на прегрята пара, чрез оползотворяване на алтернативни горива от
неопасни отпадъци и/или биомаса“.
„Девня Енерджи” ЕАД е дружество основано през 2022 година, с цел да развива проекти, свързани с
декарбонизацията на завода за производство на калцинирана сода и натриев бикарбонат, намиращ се на територията на
гр. Девня. Дружеството планира да проектира, инвестира, изгради и въведе в експлоатация инсталация за производство
на прегрята пара, която ще се консумира в съществуващите съоръжения на “Солвей Соди” АД.
Производството на прегрята пара ще се осъществява от горивна инсталация, която ще оползотворява алтернативни
горива от неопасни отпадъци, както и биомаса (арго‐биомаса и дървесна биомаса).
При реализацията на инвестиционното предложение ще се използва предварително изработено и окомплектовано
оборудване.
В обхвата на инвестиционното предложение няма информация за други програми и проекти (инвестиционни
предложения), които да доведат до кумулативни ефекти в съчетание с предлагания проект, като по този начин да окажат
отрицателно въздействие върху околната среда.
ИП ще се реализира на територията на гр. Девня, общ. Девня в поземлени имоти с №№ 20482.505.23, 20482.505.29,
20482.505.318 по КККР – Девня, собственост на „Солвей Соди” АД.
По време на строителството ще се използват строителни материали (бетон, армировка и метали, др.), с цел
изграждане на необходимите сгради и съоръжения.
Водоснабдяване по време на строителството на инсталацията ще се осъществява от изградената и съществуваща
промишлената мрежа за свежи води, доставена от яз. Цонево. Водата за питейно‐битови нужди ще се набавя от
съществуващо водовземно съоръжение ‐ дълбочинен сондаж Р‐156х, собственост на “Солвей Соди” АД.
При реализацията на ИП не се очаква емитиране от дейността на предприятието на приоритетни (ПВ) вещества в
областта на политиката за водите, изброени в приложение X към Рамковата директива за водите (РДВ) 2000/60/ЕО.
Въздушната среда в разглеждания район НЯМА ДА БЪДЕ допълнително натоварена от реализацията на
инвестиционното предложение, като въздействието върху приземния атмосферен слой ще бъде положително с
дългосрочен ефект.
Териториално площадката не попада в зони със специфичен природозащитен статус, определени по Закона за
защитените територии или Закона за биологичното разнообразие.
Инвестиционното предложение ще се реализира в рамките на 36 месеца, след получаване на съответните
разрешителни за строеж.
Документите са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00
часа в Административната сграда на Община Девня.
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Варна, Община Девня или “Девня Енерджи” ЕАД – гр. Девня,
Промишлена зона ‐ юг, в 14‐дневен срок от публикацията на настоящото съобщение.
Телефон за допълнителна информация 05199 59 32, 0898 777 175, e‐mail: yanaki.yanakiev@solvay.com
Дата: 30.09.2022 г.

