
 

 

СЪОБЩЕНИЕ  

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

 

 РИОСВ гр. Шумен приема представената от „ДЪГЛАС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 

документация за инвестиционно предложение: „Извършване на операции по третиране на 

строителни отпадъци от топлоизолационни плоскости“ в ПИ с идентификатор 73626.504.736 

по КККР  на гр. Търговище с начин на трайно ползване „Ниско застрояване – до 10 м“, 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. 

42/2022 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. 

62/05.08.2022 г. (Наредбата за ОВОС). 

Инвестиционното предложение за извършване на операции по третиране с код R 3 - 

рециклиране/възстановяване на други органични материали на строителни отпадъци от 

топлоизолационни плоскости с нарушена цялост, с капацитет 0,2t/24h, както и дейности 

R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11 и R13 

- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с 

изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до 

събирането им), попада в обхвата на т. 11б) „Инсталации и депа за обезвреждане и/или 

оползотворяване на отпадъци (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 (посл. изм. ДВ, бр.42 от 

2022 г.) подлежи на преценяване 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. 

 

 

  
 


