
 

 

СЪОБЩЕНИЕ  

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

 

 РИОСВ гр. Шумен приема представената от възложителя „Камчия“ ЕАД, гр. Шумен 

документация за инвестиционно предложение: „Газификация на инсталация за интензивно 

отглеждане на птици“, 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). 

Инвестиционното предложение предвижда газификация на инсталация за 

интензивно отглеждане на птици, разрешена с условията на комплексно разрешително № 

263-Н0/2008 г., изменено с Решение № 263-Н0-И1-А0/2012г., актуализирано с Решение № 

263-Н0-И1-А1/2018г. Инвестиционното предложение ще се реализира в имоти, които са 

част от Инсталацията за интензивно отглеждане на птици и ще засегне имоти, общинска 

собственост: ПИ 55316.23.216, 55316.24.219, ПИ 55316.65.30, ПИ 55316.25.65 и ПИ 

55316.81.26– землище на с. Панайот Волово, собственост на община Шумен с НТП – 

полски / местни пътища; ПИ 55316.65.255 – землище на с. Панайот Волово, собственост на 

община Шумен с НТП – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ рез. фонд.  

Ще се използва метан, който ще се доставя и съхранява на площадката в четири броя 

бутилкови ремаркета. Предвижда се изграждане на площадкови газопроводи – в границите 

на птицевъдните центрове и по обслужващите ги пътища, както и монтаж на газови 

отоплителни брудери в птицевъдните сгради. Инвестиционното предложение представлява 

„разширение или изменение“ на съществуващата дейност на дружеството, което 

разширение самостоятелно попада в обхвата на т. 3в) „Съоръжения за надземно складиране 

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

ал.1, т.1 от същия закон 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, Кметство с. Коньовец, Кметство с. 

Панайот Волово и ИАОС . 

 

 
 


