
 

 

СЪОБЩЕНИЕ  

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

 

РИОСВ гр. Шумен приема представената от „Виас“ ЕООД, гр. Шумен документация 

за инвестиционно предложение: „Монтиране на нови съоръжения в рамките на съществуващ 

цех за алуминиеви профили в Индустриален парк – Шумен, Зона „С“ в поземлен имот с 

идентификатор 83510.693.51 по Кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. 

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. 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.67/2019 г. (Наредбата за ОВОС). 

 Инвестиционното предложение за монтиране на нови съоръжения в рамките на 

съществуващ цех за алуминиеви профили в Индустриален парк – Шумен, Зона „С“, в ПИ № 

83510.693.51 по КК на гр. Шумен с площ 38008 кв.м. и НТП: „За друг вид производствен, 

складов обект“ включва: 

 − монтиране на линия за прахово боядисване на алуминиеви профили;  

 − монтиране на пещ за азотиране на матрици;  

 − монтиране на изпускащо устройство към филтър за събиране на стружки от рязане 

на профили;  

 − обединяване на изпускащи устройства към пещ за закаляване.  

 Инвестиционното предложение е свързано с вече одобрено инвестиционно 

предложение „Изграждане на цех за алуминиеви профили в Индустриален парк - Зона „С“ в 

УПИ IV, кв. 16, представляващ поземлен имот с идентификатор 83510.693.4 (с площ 18914 

кв.м) и УПИ V, кв. 164 представляващ поземлен имот с идентификатор 83510.693.5 (с площ 

19094 кв.м) по Кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен“, за което е 

издадено становище на РИОСВ-Шумен с изх. № УИН-362/05.09.2019 г. и „Монтиране на 

Инсталация за елоксация в рамките на цех за алуминиеви профили в Индустриален парк – 

Шумен, Зона „С“ в поземлен имот с идентификатор 83510.693.51 (с площ 38 008 кв.м.) по 

Кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен“, за което е издадено Решение 

за преценяване на необходимостта от ОВОС № ШУ-13-ПР/2020 г.  

 Планираните промени са в линия за производство на алуминиеви профили и пещ за 

закаляване, които са упоменати в условие № 2 на комплексно разрешително № 593-Н0/2021 

година като инсталации извън обхвата на приложение № 4 на ЗООС. 

 Така заявено инвестиционното предложение представлява „разширение или 

изменение“ на съществуващата дейност на дружеството, което може да доведе до 

значително отрицателно въздействие върху околната среда и на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 

от Закона за опазване на околната среда подлежи на преценяване необходимостта от 

извършване на ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС. 

 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. 

 

 
 


