
 

 

СЪОБЩЕНИЕ  

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

 

 РИОСВ гр. Шумен приема представената от „Алкомет“ АД документация за 

инвестиционно предложение: „Монтиране на нов фолиев стан и съпътстващи съоръжения 

във Валцов цех 2; инсталиране на индукционна и ротационна пещи за рециклиране на 

алуминий съдържащи материали; монтиране на аспирационни системи в цех Леярен и цех за 

Механична обработка на профили; инсталиране на система за втечнен пропан-бутан (LPG) в 

рамките на производствената площадка на „Алкомет“ АД“, 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. 62/05.08.2022 г. (Наредбата 

за ОВОС). 

Инвестиционното предложение за монтиране на нов универсален фолиев стан за 

валцоване на ленти във Валцов цех 2 и съпътстващи съоръжения, свързани с 

експлоатацията му: филтърна система за пречистване на маслени аерозоли на изпусканите в 

атмосферният въздух организирани емисии от стана за студено валцоване; сепаратор за 

фолио; газови пещи за отгряване на алуминиево фолио с капацитет за еднократно 

зареждане 35 т – 3 броя; камера за охлаждане на рулони след отгряване; линия за надлъжно 

рязане на алуминиева лента; монтиране на нов резервоар за въглероден диоксид 

представлява „разширение или изменение“ на съществуващата дейност на Вашето 

дружество, която попада в обхвата на т.4г) „инсталации за топене на цветни метали, 

включително производство на сплави (с изключение на благородните метали), изтегляне, 

формоване и валцуване на изделия от цветни метали и сплави“ от Приложение №2 към 

чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС, което разширение може да доведе до значително отрицателно 

въздействие върху околната среда и на основание чл.93, ал.1, т.2 от закона подлежи на 

преценяване необходимостта от извършване на ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС.   

Намерението за съхранение на втечнен пропан-бутан (LPG) в подземни резервоари 

самостоятелно попада в обхвата на т.3г) „Съоръжения за подземно складиране на горими 

газове“ от същото Приложение №2 и на основание чл.93, ал.1, т.2 от ЗООС самостоятелно 

подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по реда на Наредбата 

за ОВОС.  

На основание чл.82, ал.3 от ЗООС оценките ще се съвместят като се проведе една 

обединена процедура. 

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. 

 

 

  
 


