
 

 

СЪОБЩЕНИЕ  

по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС 

 

 РИОСВ гр. Шумен приема представената от възложителя „Булбиокем“ ЕООД, гр. 

Габрово документация за инвестиционно предложение „Предприятие за производство на 

разредители и битумен продукт“ в поземлен имот с идентификатор 67708.282.545 по КК 

землището на гр. Смядово като информиране на компетентния орган по околна среда по 

реда на чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, (обн. ДВ, бр.91/ 2002 

г., изм. и доп.), чл.4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда, обн. ДВ, бр.25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, 

бр.67/2019 г. (Наредбата за ОВОС). 

Инвестиционното предложение предвижда реорганизация на съществуващи сгради и 

съоръжения, включващи: преустройство на съществуващо складово стопанство за 

съхранение на въглеводороди, в което ще се извършва доставка, разтоварване, смесване, 

товарене и съхранение на разтворители и разредители (готов продукт), преустройство на 

съществуващо складово стопанство за съхранение на мазут и битум в складово стопанство 

за разтоварване на битум и производство, съхранение и товарене на битумен продукт, 

обособяване на канцеларии  и лаборатория в съществуваща сграда; реконструкция и 

модернизация на битови помещения, рехабилитация на съществуващо пречиствателно 

съоръжение за дъждовни води и автотранспортна везна. Със заявените дейности 

инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 6а) „Инсталации в химическата 

промишленост (невключени в приложение № 1): обработка на междинни продукти  и 

производство на химични вещества и смеси“ от Приложение 2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от 

ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т.1 от закона подлежи на преценяване необходимостта от 

извършване на ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС.  

Компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ гр. Шумен.                                        

 Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка 

за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с 

предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/11.09.2007 г.), следва да се 

извърши процедура по реда на Наредбата, чрез процедурата по преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС по реда на ЗООС, при спазване на специалните 

разпоредби на ЗБР. 

 

 Копие на писмото е изпратено в Община Смядово. 

 

 
 


