
 

 

СЪОБЩЕНИЕ  

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

 

 РИОСВ гр. Шумен приема представената от „Рок 7“ ЕООД , гр. Търговище 

документация за инвестиционни предложения: „Присъединяване към газопреносна мрежа на 

„АРЕСГАЗ“ ЕАД, гр. Търговище на площадка, собственост на „Поляница“ ЕООД, находяща 

се в ПИ 73626.504.228, УПИ XV, кв. 4, Промишлена зона, гр. Търговище” и „Увеличаване 

капацитета на „Инсталация за производство на каменна вата чрез топене на основни 

суровини (базалт и доломит) и свързващи вещества с последващо изтегляне на влакна“ от 

10 000 т/год. на 20 000 т/год.“, 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. 21/2021 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). 

Инвестиционното предложение за увеличаване на капацитета на инсталация за 

производство на каменна вата от 10 000 т/год. на 20 000 т/год. представлява „разширение 

или изменение“ на ИП, попадащо в обхвата на Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от 

ЗООС, за което от РИОСВ гр. Шумен е постановено Решение № ШУ-03-ПР/2019г., което 

разширение самостоятелно попада в обхвата на т. 5д) „Инсталации за топене на минерални 

вещества, включително производство на минерални влакна“ от същото приложение и на 

основание чл. 93, ал. 1, т. 2 от закона подлежи на преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС. 

Изграждането на площадков и вътрешно-сграден газопровод, като спомагателна 

дейност, на основание чл. 82, ал. 3 от ЗООС се включва в преценката на инвестиционното 

предложение за увеличаването на капацитета на инсталацията за производство на каменна 

вата.   

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 Търговище и ИАОС. 

 

 
 


