
 

 

СЪОБЩЕНИЕ  

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

 

 РИОСВ гр. Шумен приема представената от „Крика скрап“ ЕООД, гр. Шумен 

документация за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка №2 за събиране, 

временно съхранение и търговска дейност с негодни за употреба батерии и акумулатори 

(НУБА); събиране, временно съхранение на излязло от употреба електическо и електронно 

оборудване (ИУЕЕО), включително и дейности по предварително третиране на неопасно 

ИУЕЕО; събиране, временно съхранение и дейности по предварително третиране на 

отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и събиране, временно съхранение и дейности 

по предварително третиране на неопасни отпадъци-отработени автомобилни катализатори в 

Поземлен имот /ПИ/ № 83510.670.503 /съответстващ на  УПИ VI - Производствено-

складови и обществено обслужващи дейности в кв. 340в, по регулационния план на гр. 

Шумен/ -с местонахождение: обл. Шумен, общ. Шумен, гр. Шумен, ул. „Гранит“ №7 и  

площ 659 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). 

С инвестиционното предложение се предвижда обособяване на площадка в ПИ № 

83510.670.503 по КК на гр. Шумен с площ 659 кв.м. и НТП: „За друг вид производствен, 

складов обект“ за  събиране, временно съхранение и търговска дейност с негодни за 

употреба батерии и акумулатори (НУБА)-планирано количество 70 т./год.; събиране, 

временно съхранение на излязло от употреба електическо и електронно оборудване 

(ИУЕЕО), включително  и  дейности по предварително третиране на неопасно ИУЕЕО, 

включващо операции сортиране, разглобяване и рязане- общото планирано количество е 50 

т./год.; събиране, временно съхранение и дейности по предварително третиране-сортиране 

и ръчно кислородно рязане на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), предвижда се 

да се събират 140 т./год. отпадъци от метали; събиране, временно съхранение и дейности по 

предварително третиране на неопасни отпадъци-отработени автомобилни катализатори, 

включващи операции по сортиране, рязане – разделяне на керамичното тяло от метала и 

смилане на отделените керамични катализатори като максималният капацитет на 

обработвани катализатори е 1,380 т./ денонощие, 347,760 т./год.  

Със заявените дейности инвестиционното предложение 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 моторни превозни средства“ 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.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 Шумен. 

 

 
 


