
 

 

СЪОБЩЕНИЕ  

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

 

 РИОСВ гр. Шумен приема представената от възложителя   „Земя-96“ ООД, ул. 

„Победа“ № 11, ет. 2, ап.4 документация за инвестиционно  предложение „Монтаж на 

инсталация за дестилиране на етерични масла“ в ПИ № 69924.64.156 по КК на с. Струйно, 

общ. Шумен с площ 7766 кв.м. и НТП: „За друг вид производствен, складов обект“  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 монтаж на 

инсталация за дестилиране на етерични масла от маслодайни растения (лавандула, рапица, 

мента и др. подобни) с капацитет до 4 тона/годишно. Извлечените етерични масла ще се 

реализират в търговската мрежа без допълнителна обработка. За производство на 

технологична пара се предвижда монтиране на парен котел с мощност 0,8 MW. Така заявено 

инвестиционното предложение попада в обхвата на т.3а) „Промишлени инсталации за 

производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в приложение № 1)” от 

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


