
 

 

СЪОБЩЕНИЕ  

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

 

 РИОСВ гр. Шумен приема представената от „Брамас-96“ АД, гр. Шумен 

документация за инвестиционно предложение: „Оптимизация на производствения процес 

на инсталация за преработка на странични животински продукти и модернизация на 

ЛПСОВ“ в поземлени имоти 83510.687.60 и 83510.362.20 по КККР на гр. Шумен“, 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, с което се предвижда модернизация и оптимизация 

на производствения процес, включваща: замяна на използвания основен енергоносител - 

мазут, с нискоемисионно гориво - компресиран природен газ (метан) в горивната 

инсталация; изграждане на площадка за инсталиране на мобилна батерия от стоманени 

бутилки за съхранение на природен газ и извеждане от експлоатация на стоманени 

резервоари за съхранение на мазут; модернизация на ЛПСОВ чрез изграждане на стъпало за 

химическо третиране на смесен поток производствени, битово-фекални и дъждовни 

отпадъчни води с озон (озониране на отпадъчни води); оптимизация на производствени 

процес чрез осигуряване на възможност за преработка на разделните потоци СЖП (кат. 1 и 

кат.2) и СЖП (кат.3), както в Линия Малък цех, така и в Линия Голям цех; производство на 

декантирани мазнини, кат. 3 и изграждане на навес към Малък цех за товарене на 

месокостно брашно в насипно състояние, не е свързано с промяна на производствения 

капацитет на инсталацията, разрешена с условията на Комплексно разрешително № 231-

Н0/2008г., изменено с Решение № 231 -Н1-И0-А0/2010г.  

Инвестиционното предложение представлява „разширение или изменение“ на 

съществуващата дейност на дружеството, като намерението за производство на 

декантирани мазнини, кат.3, самостоятелно попада в обхвата на т. 11и) от Приложение №2 

към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС „Инсталации за обезвреждане или оползотворяване на 

животински трупове или животински отпадъци“ 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 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, БДЧР гр. Варна и ИАОС.    

 

 
 


