
 

 

СЪОБЩЕНИЕ  

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

 

 РИОСВ гр. Шумен приема представената от възложителя Г* Р*, гр. Шумен 

документация за инвестиционно предложение за изграждане на работилница за 

художествена керамика като допълващо застрояване в собствен УПИ X-514, кв. 65, 

представляващ ПИ № 46053.501.1165 по КК на с. Мадара, 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., 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). 

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на работилница за 

художествена керамика като допълващо застрояване в собствен УПИ X-514, кв. 65, 

представляващ ПИ № 46053.501.1165 по КК на с. Мадара, общ. Шумен. Предвижда се в 

работилницата да се изработва художествена керамика чрез леене, формоване, пресоване на 

керамични материали, закупени от доставчици, художествено оформление с подглазурна 

декорация, изпичане в електрически пещи. Съгласно допълнително представената 

информация пещта е от камерен тип с периодично действие с общ обем 0,45м3; плътността 

на зареждане на изделията е 110:1кг/м3; готовите изделия ще са преминали два режима на 

изпичане: бисквитно изпичане, крайно изпичане.  

 Със заявените дейности инвестиционното предложение попада в обхвата на т.5е) от 

Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС, „Инсталации за производство на 

керамични изделия чрез печене, в. т.ч. керемиди, тухли, огнеопорни тухли, плочи, 

керамични и порцеланови съдове” и подлежи на преценяване на 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 и Кметство с. Мадара. 

 

 
 


