
 

 

 СЪОБЩЕНИЕ  

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

 

 РИОСВ гр. Шумен приема представената от възложителя ЗП Д*А*, гр. Шумен 

документация за инвестиционно  предложение „Сезонна дестилерия за лавандула, ПИ с 

идентификатор 83510.678.417 по КК на гр. Шумен, кв. Макак, общ. Шумен , ул. „Албена“ 

№ 12“ 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 намерение се предвижда изграждане на сезонна дестилерия за 

добиване на етерични масла от лавандула чрез парна дестилация на растителната маса. За 

технологичните нужди на дестилерията се предвижда монтиране и експлоатация на парен 

котел с мощност 700 kW, работещ с дизелово гориво. Така заявено инвестиционното 

предложение попада в обхвата на т.3а) „Енергийно стопанство: промишлени инсталации за 

производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в приложение № 1)“ от 

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

подлежи на преценяване на 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 Шумен. 

 

 
 


