
 

 

 СЪОБЩЕНИЕ  

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

 

 РИОСВ гр. Шумен приема представената от възложителя Ф*Х*, с. Мокреш, общ. 

Велики Преслав документация за инвестиционно  предложение: „Преустройство на 

съществуваща стопанска сграда в пилчарник с капацитет до 27 000 броя пилета“ в УПИ II-

301, кв. 20 по плана на с. Мокреш, общ. Велики Преслав с площ 2795 м² 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.67/2019 г., (Наредбата за 

ОВОС). 

Инвестиционното предложение „Преустройство на съществуваща стопанска сграда в 

пилчарник с капацитет до 27 000 броя пилета“ в УПИ II-301, кв. 20 по плана на с. Мокреш, 

общ. Велики Преслав с площ 2795 м² попада в обхвата на т.1д) „Интензивно 

животновъдство (инвестиционни предложения, 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 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 кметство с. Мокреш. 

 

 
 


