
 

 

СЪОБЩЕНИЕ  

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

 

 РИОСВ гр. Шумен приема представената от възложителя „Алкомет“ АД гр. Шумен 

документация за инвестиционно  предложение: „Обособяване на цех за механична 

обработка на алуминиеви профили и преустройство на съществуващи съоръжения“ на 

производствената площадка на „Алкомет“ АД в ПИ с идентификатор 10176.502.38 по КК на 

с. Васил Друмев, общ. Шумен“ 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., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 98/2018 г.), 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). 

Инвестиционно предложение е за обособяване на цех за механична обработка на 

алуминиеви профили и преустройство на съществуващи съоръжения на производствената  

площадка на дружеството и включва: 

1.Инсталиране на машини за механична обработка в съществуваща сграда – етап 1; 

2.Изграждане на нова сграда и преместване на машините за механична обработка–

етап 2; 

3.Преустройство на съществуващи съоръжения, включително „Реконструкция и 

модернизация на локална пречиствателна станция-Пресов Цех“. 

Планираните дейности са свързани с разнообразяване на технологичното 

оборудване, разширяване на произвежданата продуктова гама от пресови продукти и 

извършване на подмяна на амортизирало оборудване на ЛПС за подобряване на 

технологичния процес по пречистване на отпадъчните води. Така заявено, инвестиционното 

предложение представлява разширение и изменение на производствената дейност на 

дружеството, разрешена с условията на издаденото КР и на основание чл. 93, ал. 1, т.2 от 

ЗООС подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС по реда на 

Наредбата за ОВОС. Компетентен орган за вземане на 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 Шумен. 

 

 
 


