
 

 

СЪОБЩЕНИЕ  

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

 

 РИОСВ гр. Шумен приема представената от възложителя „КАМБРО ОЗАЙ БГ“ 

ЕООД. гр. Шумен, Индустриален парк-Шумен, ул. „5“, №12 документация за 

инвестиционно  предложение:  „Монтаж и експлоатация на SMC линия в рамките на завод 

за производство на ламинирани табли за сервиране и пластмасови съдове в поземлен имот с 

идентификатор 83510.692.101 по КК и КР 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., изм. и доп.), 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 предвижда монтиране на линия за производство на 

табли, като обхваща два процеса на производство на импрегнирани плоскости – сух и 

мокър. Импрегнираща смес и при двата процеса се получава в миксер, където се използва 

процес на полимеризация, като след импрегниране, плоскостите се сушат и подават към 

съществуващите преси за производство на табли. При проведената в сградата на РИОСВ-гр. 

Шумен консултация с представители на възложителя, категорично е заявено, че протича 

процес на полимеризация между полимер и мономер, като в процеса на миксиране се 

добавят посочените в информацията добавки и става въпрос за  обработка на междинни 

химични продукти и производство на химическа смес. Инвестиционното предложение ще 

се реализира в рамките на завод за производство на ламинирани табли за сервиране и 

пластмасови съдове в ПИ с идентификатор 83510.692.101 по КК на гр. Шумен и 

представлява промяна в съществуващата дейност на дружеството по производство на табли 

за сервиране чрез импрегниране с термореактивни смоли на крафт хартия. Така заявеното 

инвестиционно предложение попада в обхвата на т.6а) от Приложение №2 на Закона за 

опазване на околната среда (ЗООС) - “обработка на междинни продукти и производство на 

химични вещества и смеси“ и съгласно чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС, 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. 

 

 
 


