
 

 

СЪОБЩЕНИЕ  

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

 

 РИОСВ гр. Шумен приема представената от възложителя   „Биана“ ЕООД, гр. 

Шумен, ул. „Струга“ №10 документация за инвестиционно  предложение за изграждане на 

цех за производство на отливки от алуминий в ПИ с идентификатор 78104.40.29 в землището 

на с. Царев брод, общ. Шумен с площ 4079 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 информацията в Уведомлението за инвестиционно предложение и 

допълнително представената информация, се предвижда монтиране и пускане в 

експлоатация на индукционни пещи за топене на алуминий. Металните отливки, образувани 

след топенето се явяват необработен материал на блокове (слитъци) и не са изделия. 

Суровината, която ще се ползва е скрап, алуминий на блок, листи и др., доставяна от външни 

фирми, предприятия, физически лица и др. в ПИ с идентификатор 78104.40.29 в землището 

на с. Царев брод, общ. Шумен с площ 4079 кв.м. и НТП: „За друг вид производствен, 

складов обект“. Предвижда се и монтиране и пускане в експлоатация на чистачна 

дробеметна (сачмометна) машина за почистване на образувания по повърхността на 

отливките пригар. Съгласно допълнително представената информация сградният фонд е 

построен, ще се извършат единствено монтажни дейности (монтаж на електродъгови пещи, 

шмиргели за почистване на отливките и др.). 

 Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на т.4.2.) от 

Приложение 1 към чл.92, т.1 от ЗООС „Инсталации за производство на цветни необработени 

метали от руди, концентрати или отпадъци от метали чрез металургични, химични или 

електрохимични процеси” и подлежи на задължителна оценка на въздействието върху 

околната среда /ОВОС/ по реда на Наредбата за ОВОС. 

 Компетентен орган за произнасяне с 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. Въз основа на възможността, предвидена в 

чл.10, ал.3 от Наредбата за ОС, РИОСВ- гр. Шумен ще извърши преценка за вероятната 

степен на отрицателно въздействие върху ЗЗ на етап представяне на задание за обхват на 

ОВОС.  

 Копие на писмото е изпратено в Община  Шумен и Кметство Царев брод. 


