
 

 

СЪОБЩЕНИЕ  

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

 

 РИОСВ гр. Шумен приема представената от възложителя „ХЪС“ ООД, гр. Пловдив 

документация за инвестиционно предложение: „Складово-производствена сграда за 

обработка на черни и цветни метали в поземлен имот с идентификатор 10176.502.67 по КК 

на с. Васил Друмев, общ. 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. 102/2020 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). 

С инвестиционното предложени се предвижда изграждане на складово-

производствена сграда за обработка на черни метали в поземлен имот с идентификатор 

10176.502.67 по КК на с. Васил Друмев, общ. Шумен, в която ще се инсталира изтегляща 

линия за стоманена тел с диаметър 1,2 мм, като произведената продукция ще бъде 

използвана като суровина в производството на „Веселин Запрянов“ ЕООД, съгласно 

сключен договор между двете дружества. С предвидените дейности, инвестиционното 

предложение е „разширение или изменение“ на реализираното инвестиционно 

предложение, попадащо в обхвата на Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС в 

т.4д) „Инсталации за повърхностна обработка на метали и пластмаси чрез електролитни 

или химически процеси”, и на основание чл.93, ал.1, т.2 от ЗООС 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, Кметство с. Васил Друмев, ИАОС и 

„Веселин Запрянов“ ЕООД. 

 

 
 


