
 

 

СЪОБЩЕНИЕ  

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

 

 

 РИОСВ гр. Шумен приема представената от възложителя „Тракия глас България“ 

ЕАД, гр. Търговище документация за инвестиционно предложение „Цех за крайна 

обработка на произведената продукция, състоящ се от складова база за съхранение на 

готова продукция под формата на плоско стъкло с офисни  помещения, сграда за поправка 

на палети, сграда за шофьори, площадка за временно съхранение на отпадъци, надземен 

резервоар за противопожарни нужди с помпена станция и трафопост в ПИ с идентификатор 

73626.533.9 по КК на гр. Търговище, Индустриална зона, кв. „Въбел“, гр. Търговище, общ. 

Търговище. Преместване на три съществуващи резервоара за съхранение на водород с общ 

капацитет от 600 куб. м. в ПИ с идентификатор 73626.533.9 по КК на гр. Търговище, общ. 

Търговище“ 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.) 

и 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). 

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на Цех за крайна 

обработка на произведената продукция, състоящ се от складова база за съхранение на 

готова продукция под формата на плоско стъкло с офисни помещения, сграда за поправка 

на палети, сграда за шофьори, площадка за временно съхранение на отпадъци, надземен 

резервоар за противопожарни нужди с помпена станция и трафопост в ПИ с идентификатор 

73626.533.9 по КК на гр. Търговище, Индустриална зона, кв. „Въбел“, гр. Търговище, общ. 

Търговище. В обхвата на инвестиционното предложение е и преместване на три 

съществуващи резервоара за съхранение на водород с общ капацитет от 600 куб.м. от 

северната част в западната част на имота; предвижда се на новото местоположение 

съществуващите надземни резервоари да бъдат приравнени на подземни, посредством 

изграждане на стоманобетонови стени на разстояние не по- малко на 1м около тях. 

Със заявените дейности инвестиционното предложение представлява „разширение 

или изменение“ на съществуващата дейност на дружеството, която попада в обхвата на 

т.5г) „Инсталации за производство на стъкло и стъклени влакна“ от Приложение №2към  

чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС, което разширение може да доведе до значително отрицателно 

въздействие върху околната среда и на основание чл.93, ал.1, т.2 от закона подлежи на 

преценяване необходимостта от извършване на ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС. 

Намерението за съхранение на водород  в подземни резервоари самостоятелно попада в 

обхвата на т. 3г) „Съоръжения за подземно складиране на горими газове“ от същото 

Приложение №2 и на основание чл. 93, ал.1, т.2 от ЗООС самостоятелно подлежи на 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС. 

На основание чл. 82, ал. 3 от ЗООС оценките ще се съвместят като се проведе една 

обединена процедура. 

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 до Община Търговище и ИАОС. 

 


