
 

 

СЪОБЩЕНИЕ  

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

 

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

Шумен, ул. „Ген. Драгомиров“ бл.21, вх.3, ап.58 документация за инвестиционно  

предложение: „ Изграждане на цех за кашони от велпапе с административна част и склад в 

Индустриален парк, кв.16, парцел VIII - ПИ с идентификатор 83510.693.8 по КК 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., изм. и доп.) и 

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.67/2019г. 

(Наредбата за ОВОС). 

 Съгласно уведомлението за инвестиционно намерение се предвижда производство 

на кашони от велпапе с капацитет 22 тона/ден опаковки и 6 000 тона годишна продукция. В 

резултат от производствения процес ще се образуват отпадъци, представляващи изрезки от 

хартия, които ще се балират на площадката и ще се предават на лица, притежаващи 

документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците. Балирането на хартията, 

явяваща се отпадък от производството, представлява дейност с отпадък, обозначена с код 

R-12-размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с кодове R-1 – R-11, с 

изключение на временното съхранение на отпадъците на площадката до събирането им, по 

смисъла Приложение № 2, § 1, т.13 от ДР на ЗУО и попада в обхвата на т. 11б) „Инсталации 

и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени в приложение 

№1)“ от Приложение 2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС. На основание чл.93, ал.1, т. 1 от 

същия закон подлежи на преценяване 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. 

 

 
 


