
 

 

СЪОБЩЕНИЕ  

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

 

 РИОСВ гр. Шумен приема представената от възложителя   „Димчо Атанасов-1“ 

ЕООД, гр. Шумен, ул. „Цветан Зангов“ №3а  документация за инвестиционно  предложение: 

за изграждане на площадка за приемане, третиране и съхранение на отпадъци в ПИ с 

идентификатор 83510.670.99 по КК на гр. Шумен с НТП: „За производството на строителни 

материали, конструкции и изделия 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 се 

предвижда преустройство на част от промишлена сграда (клетка №2), в която да приемат и 

съхраняват отпадъци от метали, излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и 

компоненти от ИУМПС и друга техника, негодни за употреба батерии и акумулатори, 

излязло от употреба електрическо и електронно оборудване като се обособят зона батерии, 

зона катализатори, зона цветни метали, зона черни метали; предвижда се и 

разкомплектоване на ИУМПС. Предвижда се да се приемат и съхраняват 250т./годишно 

опасни отпадъци и 580т./годишно неопасни отпадъци. Съгласно приложено Удостоверение 

на Община Шумен имотът попада в зона „Пп“, определена за промишлени и складови 

дейности. 

 Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на т.11д) „Съхраняване 

на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства” 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. 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 информация за 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.  

Копие на писмото е изпратено до Община Шумен. 


