
 

 

СЪОБЩЕНИЕ  

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

 

 РИОСВ гр. Шумен приема представената от „Инженеринг СМР Груп“ ЕООД, 

гр. Шумен документация за инвестиционно предложение: „Обособяване на нова площадка 

за извършване на дейности по събиране, временно съхраняване и предварително третиране 

(сортиране) на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), разкомплектовани метални 

части на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)“ в част от ПИ с идентификатор 

83510.669.498 по КК на гр. Шумен“, 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. 21/2021 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 за обособяване на нова площадка за извършване на 

дейности по събиране, временно съхраняване и предварително третиране (сортиране) на 

отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), разкомплектовани метални части на излезли от 

употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване (ИУЕЕО) в част от ПИ с идентификатор 83510.669.498 по КК на гр. 

Шумен, нает с договор за наем със собственика от 18.04.2022г., попада в обхвата на т.11д) от 

Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС: «Съхраняване на метален скрап, 

включително скрап от МПС», и на основание чл. 93, ал.1, т.1 от същия закон 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.40, ал.3 от Наредбата за ОС е извършена преценка за вероятната степен 

на отрицателно въздействие, според която ИП „Обособяване на нова площадка за 

извършване на дейности по събиране, временно съхраняване и предварително третиране 

(сортиране) на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), разкомплектоване метални 

части на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)“ в част от Поземлен имот 83510.669.498 по 

Кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен с площ 59565 кв.м и Начин на 

трайно ползване: „За химическата и каучуковата промишленост“ няма вероятност да окаже 

значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и 

местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ от мрежата Натура 2000. 

 Копие на писмото е изпратено в Община Шумен. 

 

 
 


