
 

 

СЪОБЩЕНИЕ  

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

 

 РИОСВ гр. Шумен приема представената от „ДНБ“ ЕООД, гр. София документация 

за инвестиционно предложение: „Изграждане и експлоатация на площадка за дейност с 

отпадъци в ПИ №73626.504.203, гр. Търговище с НТП: „За друг вид производствен, складов 

обект“, площ 9775 кв. 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., изм. 

и доп.), 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 предвиждащо изграждане и експлоатация на 

площадка за дейност с отпадъци в ПИ №73626.504.203 в гр. Търговище, на площ от 3000 

кв. м,  наета с договор за наем от 15.12.2021г. и приемане, съхраняване и третиране на 

отпадъци от ИУМПС, ОЧЦМ, ИУЕЕО, хартиени и картонени опаковки, пластмасови 

опаковки, опаковки от дървесни материали, метални опаковки, композитни опаковки, 

смесени опаковки, стъклени опаковки и текстилни опаковки, 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 вземане на 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 до Община Търговище. 

 

 
 


