
 

 

СЪОБЩЕНИЕ  

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

 

 РИОСВ гр. Шумен приема представената от „НОВО СТЪКЛО“ ЕАД документация за 

инвестиционно предложение: „Изграждане на газова инсталация с резервоарно стопанство с 

2 броя резервоари, всеки с обем 50 м3 за ВВГ (втечнен въглеводороден газ), за резервно 

захранване на „Ново стъкло“ ЕАД с местонахождение в ПИ с идентификатор 52009.504.270 

по КК на град Нови пазар и начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов 

обект”, 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. 42/2022 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. 

62/05.08.2022 г. (Наредбата за ОВОС). 

Инвестиционното предложение за изграждане на газова инсталация с резервоарно 

стопанство с 2 броя надземни резервоара от 50 m3 всеки, включваща: изпарителна 

инсталация с помпа за течна фаза и 2 бр. изпарители с капацитет 1000 kg/h; модул 

смесителна инсталация за пропан бутан със сгъстен въздух; водоподгревателен модул за 

технологичен топлоносител за изпарители за пропан-бутан; компресорен модул за сгъстен 

въздух с въздухообработка и ресивер, представляват „разширение или изменение" на 

съществуващата дейност и попадат в т.5г) „инсталации за производство на стъкло и 

стъклени влакна“ от Приложение 2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС и на основание чл. 93, 

ал. 1, т.2 от ЗООС (посл. изм. ДВ, бр.42 от 2022 г.) и подлежи на преценяване 

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

Инвестиционното предложение самостоятелно попада в обхвата на                                                

т. 3д) „Съоръжения за надземно складиране на горими газове" от Приложение 2 към чл.93, 

ал.1, т.1 и 2 от ЗООС и подлежи на преценяване 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 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. 

 

 

  
 


