
 

 

СЪОБЩЕНИЕ  

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

 

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

София, ул. „Иван Рилски“ № 18 документация за инвестиционно  предложение 

„Модернизация на технологичното оборудване и подобряване условията на производство“; 

подобект „Цех за разфасовки и опаковки“  в поземлен имот с идентификатор 83510.669.50 

по Кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен с площ на имота 15148 кв. м и Начин на 

трайно ползване: „За хранително-вкусовата промишленост“, находящ се на ул. 

«Индустриална» в 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., 

посл. изм. и доп. ДВ, бр.12/2017 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.3/2018 г., (Наредбата за ОВОС). 

 Съгласно уведомлението за инвестиционно намерение се предвижда разширяване на 

съществуващото отделение за разфасовка с цел подобряване качеството на опаковките като 

за увеличаване на производителността ще се закупи нова и съвременна техника; 

реализирането на проекта ще доведе до увеличение на производствения капацитет, по-добри 

условия на труд и др. Така заявено инвестиционното предложение представлява разширение 

на съществуващата дейност, попадаща в обхвата на т. 7в) „Производство на млечни 

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

от него 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 

 ИП подлежи на процедура по оценка за съвместимостта съгласно разпоредбите на 

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 /обн. ДВ. бр.73/2007 г., изм. и доп./, която се съвместява с тази 

по реда на ЗООС. Съгласно чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС и въз основа на критериите по 

чл.16 от същата наредба, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно 

въздействие, според която ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно 

въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, 

предмет на опазване в ЗЗ от мрежата Натура 2000. 

  

Копие на писмото е изпратено до Община Шумен. 


