
 

 

 СЪОБЩЕНИЕ  

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

 

 РИОСВ гр. Шумен приема представената от възложителя «ЕКУИЪС» ООД, гр. 

Шумен, ул. «Цар Иван Александър» № 81, ет. 4, ап. 2 документация за инвестиционно  

предложение: „Изграждане на сгради /бунгала/ за сезонен отдих в поземлени имоти с 

идентификатори 58222.111.202, 58222.111.203 и 58222.111.447, гр. Велики Преслав и 

съгласуване на точка на заустване в поземлен имот с идентификатор 58222.111.2373“, 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. 

98/2018 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.31/2019 г., (Наредбата за ОВОС). 

Инвестиционното предложение Изграждане на сгради /бунгала/ за сезонен отдих в 

поземлени имоти с идентификатори 58222.111.202, 58222.111.203 и 58222.111.447, гр. 

Велики Преслав и съгласуване на точка на заустване в поземлен имот с идентификатор 

58222.111.2373, включващо изграждане на водопровод от водовземното съоръжение, 

захранващ бунгалата и поземлен имот с идентификатор 58222.111.229 по гр. Велики 

Преслав и трасе за отпадъчни води от черпателната шахта в имот с идентификатор 

58222.111.202 по КК на гр. Велики Преслав, попада в обхвата на т. 10б) „Инфраструктурни 

инвестиционни предложения за урбанизирано развитие, включително строителство на 

търговски  центрове и паркинги“ и на основание чл. 93, ал.1, т.1 от ЗООС подлежи на 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС. 

 Компетентен орган за произнасяне с 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 Велики Преслав и БДЧР гр. Варна  

 

 
 


