
 

 

СЪОБЩЕНИЕ  

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

 

 

 РИОСВ гр. Шумен приема представената от възложителя „РОДИ ЕМ“ ООД, гр. 

Варна документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на цех за преработка, 

съхранение и пакетаж на био плодове, зеленчуци и ядки в УПИ XV₂₇, кв. 2 по плана на с. 

Алваново, 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.), 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 преработка, 

съхранение и пакетаж на био плодове, зеленчуци и ядки, в който ще се реализира 

производство на: сушени сливи, ръчно изработени био бонбони от сливи, шоколад и ядки, 

чупене на орехи и отделяне на ядките от черупките на ореха, които ще бъдат опаковани и 

етикирани, сладко от сливи и извличане на масло от ядки на сливи. С част от тези дейности 

ИП попада в обхвата на Приложение 2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС т. 7б) „Пакетиране и 

консервиране на растителни и животински продукти“ и на основание чл.93, ал.1, т. 1 от 

същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС по реда на 

Наредбата за ОВОС. Производството за извличане на масло от ядки на сливи за 

хранително-вкусовата промишленост самостоятелно попада в т. 7а) „Производство на 

растителни и животински масла и мазнини“ от същото приложение на ЗООС и подлежи на 

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

Двете процедури ще се обединят на основание чл. 82, ал. 3 от ЗООС и ще се проведе една 

процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 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 до Община Търговище и Кметство с. Алваново. 

 

 

 
 


