
 

 

Издадени решения за преценяване на необходимостта от ОВОС в РИОСВ 

гр.Шумен през 2006 г.:  

 

 

Решение № ШУ – 1/2006 от 19.01.2006г., възложител “Фрештекс текстил финишинг 

България” ЕООД гр. Попово - “Преустройство на съществуващо хале в цех за специални 

ефекти към пералня за готово облекло” в УПИ I, ІІ-3035, кв. 7 по плана на гр. Попово – 

да се извърши ОВОС;  

 

Решение № ШУ – 2/2006 от 25.01.2006г., възложител "Метарекс" ООД гр. София - “База 

за изкупуване, събиране, временно съхраняване, транспортиране на вторични суровини 

и въвеждане на система за третиране на РЕТ-материал” в УПИ 66 и 67, кв. 340 – инд. 

зона на гр. Шумен, бивш “РЕМО” АД - да не се извърши ОВОС;  

 

Решение № ШУ – 3/2006 от 17.02.2006г., възложител ЕТ “Станислав Желев”- Станислав 

Желев Папазов, гр. Търговище - “Изграждане на кравеферма за 50 бр. животни на 

територията на бивш стоп. двор със съществуваща селскостопанска постройка 

“Овцеферма” в имот с номер 035002 в земл. на с. Божурка, общ. Търговище - да не се 

извърши ОВОС;  

 

Решение № ШУ – 4/2006 от 17.02.2006г., възложител ЕТ “М*-Ц* С*”, гр. *** - 

“Площадка за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали” в навес-част от имот 

5010023 по плана на гр. Омуртаг-пром. Зона - да не се извърши ОВОС;  

 

Решение № ШУ – 5/2006 от 21.02.2006г., възложител ЕТ “А*-В* В*-А* В*в”, гр. *** - 

“Изграждане на кравеферма за 80 бр. животни” в имот с номер 056003 в землището на 

с. Вардун, общ. Търговище - да не се извърши ОВОС;  

 

Решение ШУ-6/2006 от 23.02.2006 г. , възложител М* М* А*, гр.*** - “Строителство на 

заведение за бързо хранене, кафе-сладкарница и хотелска част” в ПИ 561а в 

местността “ Бабешки мост” в землището на гр. Шумен - да не се извърши ОВОС;  

 

Решение № ШУ-7/2006 от 01.03.2006 г., възложител С* И* С*, гр.*** - “Картинг писта с 

обслужваща сграда и кафе” в имот с номер 003073 в местността “Теке дере” в 

землището на гр. Шумен - да не се извърши ОВОС;  

 

Решение № ШУ-8/2006 от 10.03.2006г., възложител "Метатех" ООД гр.Шумен - "Пункт 

за извърш-ване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали ” в имот с 

номер 000160 в местността “Султанова кория” в землището на гр. Върбица - да не се 

извърши ОВОС;  

 

Решение № ШУ-9/2006 от 27.04.2006г., възложител "Тенс" ЕООД гр.Горна Оряховица - 

"Площадка за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали ” 

в УПИ с номер ІІ-281, кв.574 в местността “Топхането” по плана на гр.Шумен - да не се 

извърши ОВОС;  

 

Решение № ШУ-10/2006 от 23.05.2006г., възложител Община Смядово - "Залесяване с 

медоносна растителност на общински имот № 000069 в местността "В село" в землище 

гр.Смядово" - да не се извърши ОВОС;  

 

Решение № ШУ-11/2006 от 23.05.2006г., възложител "Биана" ЕООД гр.Шумен - 

"Площадка за изкупуване отпадъци от черни и цветни метали ” в поземлен имот 

идентификатор 83510.657.34 по кадастралната карта на гр. Шумен - да не се извърши 



 

 

ОВОС;  

 

Решение № ШУ-12/2006 от 29.05.2006г., възложител "Вариант 6" АД гр.Шумен - 

"Преустройство и пристройка на Летен театър гр.Шумен” в УПИ 4295 от кв.262 по плана 

на гр. Шумен, територията на бившия Летен театър - да не се извърши ОВОС;  

 

Решение № ШУ-13/2006 от 31.05.2006г., възложител "Биана" ЕООД гр.Шумен - 

"Площадка за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали ” в УПИ ІV от кв.12 Д 

по плана на с.Ясенково, общ.Венец, обл.Шумен - да не се извърши ОВОС;  

 

Решение № ШУ-14/2006 от 08.06.2006г., възложител “Млечен дар” ЕООД с. Преселец, 

общ. Търговище - “Преустройство на сгради с производствено предназначение в МПП” с 

капацитет до 5 тона мляко на денонощие в УПИ ІV, кв. 42 по плана на с. Преселец, 

община Търговище - да не се извърши ОВОС;  

 

Решение № ШУ-15/2006 от 09.06.2006г., възложител М* А* И* - “Строителство на нова 

кравеферма за отглеждане на 50 бр. животни” в стопански двор на с. Конево общ. 

Върбица в имот с номер 000206 в местността “Керезлика” - да не се извърши ОВОС;  

 

Решение № ШУ-16/2006 от 16.06.2006г., възложител "Биана" ЕООД гр.Шумен - “Пункт 

за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали” в гр. Каолиново, ул. “Момчил 

войвода” №12 - да не се извърши ОВОС;  

 

Решение № ШУ-17/2006 от 16.06.2006 г., възложител "Хоризонт - 3" ООД гр.Шумен - 

“Пансион за 64 броя ученици” в поземлен имот с номер 83510.657.285 по кадастралната 

карта на гр.Шумен - да не се извърши ОВОС;  

 

Решение № ШУ-18/2006 от 22.06.2006 г., възложител "Екомакс" ООД гр.Шумен - 

“Производствени-складови дейности-площадка за изкупуване и преработка на отпадъци 

от черни и цветни метали и неметални отпадъци и Център за разкомплектоване на 

излезли от употреба моторни превозни средства" в УПИ 68,69,70 и 75 в кв.340 по плана 

на гр.Шумен – да не се извърши ОВОС;  

 

Решение № ШУ-19/2006 от 27.06.2006 г., възложител С* А* Й* - “Производство на 

заготовки за ходила за домашни чехли и джапанки чрез преустройство на 

съществуваща сграда в бивш стопански двор на с.Мараш, общ.Шумен" в ПИ 5 по плана 

на стопански двор на с.Мараш, общ.Шумен - да не се извърши ОВОС;  

 

Решение № ШУ-20/2006 от 05.07.2006 г., възложител "Екани" АД гр.Шумен - 

“Строителство на нова кравеферма за отгреждане на 250 броя животни" в долен 

стопански двор на с.Трем, общ.Хитрино, обл.Шумен, в УПИ VІІІ кв.24 по плана на 

с.Трем, общ. Хитрино - да не се извърши ОВОС;  

 

Решение № ШУ-21/2006 от 10.07.2006г., възложител "Кристал-Глас" ЕООД гр.Шумен - 

"Площадка за събиране, съхране-ние и продажба на отпадъци от черни и цветни 

метали, стари автомобили и РVС отпадъци ” в УПИ ІV на кв.123 по пла-на на 

кв.Дивдядово, гр. Шумен - да не се извърши ОВОС;  

 

Решение № ШУ-22/2006 от 18.07.2006г., възложител “Металс” ООД гр. Варна - 

Площадка за изкупуване, събиране и временно съхраняване на отпадъци и черни и 

цветни метали в имот номер 000061 в землището на гр. Каолиново - да не се извърши 

ОВОС;  

 



 

 

Решение № ШУ- 23/2006 от 19.07.2006г., възложител “ЕТЕРИКА” ООД гр. Велики 

Преслав - Изграждане на предприятие за преработка на зеленчуци, етерично-маслени и 

лечебни растения чрез сушене в промишлена зона на гр. Велики Преслав чрез 

реконструкция на съществуваща сграда и строителство на нова с капацитет 250 тона 

сух краен продукт годишно - да не се извърши ОВОС;  

 

Решение № ШУ- 24/2006 от 21.07.2006г., възложител Община Попово - Корекция на р. 

Поповска от км 5+302,49 до км5 +519,61 в регулацията на град Попово - да не се 

извърши ОВОС;  

 

Решение № ШУ- 25/2006 от 25.07.2006г. , възложител Община Попово - “Създаване на 

горски култури с видове, приспособени към местните условия и залесяване на 

изоставени земеделски земи от общински поземлен фонд в имот с номер 000082 в 

землището на с. Ломци” - да не се извърши ОВОС;  

 

Решение № ШУ-26/2006 от 27.07.2006г., възложител ЕТ “М*-Ц* С*”, гр. * - “Площадка 

за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали” в навес-УПИХІІ, кв.2 по плана на 

гр. Шумен-пром. Зона - да не се извърши ОВОС;  

 

Решение № ШУ-27/2006 от 01.08.2006г., възложител “Инкотар” АД гр. София - 

“Изграждане на търговски и сервизен център за продажба на нови автомобили” в 

поземлен имот 73626.101.11 в землище гр. Търговище - да не се извърши ОВОС;  

 

Решение № ШУ-28/2006 от 21.08.2006г., възложител “Трейдсървиз” ООД, гр.София - 

“Площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали” в парцел № 20 

по плана на землището на с.Р.Димитриево, местонстта "При кантона", общ.Шумен - да 

не се извърши ОВОС;  

 

Решение № ШУ-29/2006 от 18.08.2006г., възложител Е* В* Я* - “Свинеферма за 100 бр. 

прасета и 20 майки” в ПИ 056020 по КВС на с.Друмево, общ.Търговище - да не се 

извърши ОВОС;  

 

Решение № ШУ-30/2006 от 23.08.2006г., възложител ЕТ “М* - Ц* С*”, гр.* - “Площадка 

за изкуруване на отпадъци от черни и цветни метали” в имот 73626.504.156 по 

кадастралната карта на гр.Търговище, промишлена зона - да не се извърши ОВОС;  

 

Решение № ШУ-31/2006 от 23.08.2006г., възложител ЕТ “М* - Ц* С*”, гр.Търговище - 

“Пункт за търговия с отпадъци от черни и цветни метали” в имот 73626.506.276.3 по 

кадастралната карта на гр.Търговище, ул.Арда № 2 - да не се извърши ОВОС;  

 

Решение № ШУ-32/2006 от 05.09.2006г., възложител “В.Е.К.О.Трейд-2000” ЕООД, 

гр.София - “Площадка за тарговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали” в 

УПИ V-71 от кв.21 по плана на гр.Антоново - да не се извърши ОВОС;  

 

Решение № ШУ-33/2006 от 15.09.2006г., възложител ЕТ “А* К*”, гр.*** - “Център за 

разкомплектуване на излезли от употреба МПС и изкупуване на хартиени и пластмасови 

отпадъци” като разширение на площадка за изкупуване на ОЧЦМ в поземлен имот 

83510.670.161 по кадастралната карта на гр.Шумен - да не се извърши ОВОС;  

 

Решение № ШУ-34/2006 от 19.09.2006г., възложител “Метарекс” ООД, гр.София - “База 

за събиране /складиране/, временно съхраняване, транспортиране /експедиране/ на 

отпадъци от: черни и цветни метали, пластмаса, хартия, отпадъци от ИУМПС и ИУЕЕО” в 

поземлен имот 83510.657.18 по кадастралната карта на гр.Шумен, ул.Асен Златаров, 



 

 

двора на бивше ТКЗС - да не се извърши ОВОС;  

 

Решение № ШУ-35/2006 от 19.09.2006г., възложител “Груп инвест капитал” ООД, 

гр.Бургас - “Предприятие за производство на биодизел от слънчоглед и рапица” в 

поземлен имот 000105 в землището на с.Ветрище, общ.Шумен - да не се извърши 

ОВОС;  

 

Решение № ШУ-36/2006 от 29.09.2006г., възложител ЗП Е* Л* В* - “Изграждане и 

оборудване на ферма за отглеждане на 100 бр. крави и закупуване на 100 бр. бременни 

юници” в поземлен имот 032002 в землището на с.Осиково, общ.Попово - да не се 

извърши ОВОС;  

 

Решение № ШУ-37/2006 от 12.10.2006г., възложител "ИВРО-КАР" ООД гр.Попово - 

“Обособяване на площадка за изкупуване и разкомплектуване на употребявани 

автомобили и продажба на авточасти втора употреба” с капацитет до 12 автомобила на 

месец в имот 000453 в землището на с.Светлен, общ.Попово - да не се извърши ОВОС;  

 

Решение № ШУ-38/2006 от 16.10.2006г., възложител "Булавто-Търговище" ООД, 

гр.Търговище - “Автоцентър за продажба и сервиз на автомобили” в имот 73626.30.41 

по кадастралната карта на гр.Търговище - да не се извърши ОВОС;  

 

Решение № ШУ-39/2006 от 19.10.2006г., възложител "Екокомерс-НЕК" ООД, 

гр.Търговище - “Изграждане на инсталация за преработка на гуменотехнически 

отпадъци чрез тнермично разлага-не /пиролиза/ с капацитет 7 тона износени гуми на 

денонощие и Газотоплоелектрогенераторен комплекс с мощност 160 кV” - разширение 

към цех за производство на екобрикети в промишлена зона на гр.Търговище имот 

73626.504.242 по кадастралната карта на града - да не се извърши ОВОС;  

 

Решение № ШУ-40/2006 от 25.10.2006г., възложител Д-р И* Г* Т* гр.*** - “Изграждане 

на медицински център” в УПИ VІІ-655, УПИ VІІІ-656 и УПИ ІХ-657, кв.162 по плана на 

гр.Търговище, находящи се в кв.Вароша, ул.П-к Гаргановски и ул.Охрид - да не се 

извърши ОВОС;  

 

Решение № ШУ-41/2006 от 27.10.2006г., възложител Й* М* П* гр.* - “Сервиз за 

автомобили, автопаркинг, ТИР-паркинг и барче” в поземлен имот 114003 в землището 

на с.Ивански, ЕКАТТЕ 32158, местността "Робчов бряст", общ.Шумен - да не се извърши 

ОВОС;  

 

Решение № ШУ-42/2006 от 27.10.2006г., възложител "Електроразпределение-Варна" АД 

клон Търговище гр.Шумен - “Изграждане на ел.проводна връзка ВЕЛ 20 кV Пролаз-

Вардун, с дължина 3.045 км и с местоположение: землище с.Пролаз: 003003, 003005, 

003006, 005008, 005009, 005010, 026008, 026018, 026020, 026022, 026023, 026033, 

026034, 026036, 026037, 026038, 026046, 026047, 026068, 026094, 026118; землище 

с.Вардун: 000006, 089001, 089002, 089003, 089005, 089006" - І -ви вариант на трасе, 

общ.Търговище - да не се извърши ОВОС;  

 

Решение № ШУ-43/2006 от 30.10.2006 г., възложител "Ел - Консултинг" ЕООД гр.Велико 

Търново - “Площадка за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали” в поземлен 

имот 73626.504.339 по кадастралната карта на гр.Търговище - да не се извърши ОВОС;  

 

Решение № ШУ-44/2006 от 06.11.2006 г., възложител "Синтезия" ООД гр.София - 

“Монтиране на 5 броя ветрени генератори за производство на ел.енергия” в собствени 

имоти № 027003 и № 024046 в землището на с.Ковачевец, общ.Попово, бл.Търговище - 



 

 

да не се извърши ОВОС;  

 

Решение № ШУ-45/2006 от 06.11.2006 г., възложител Г* А* П*, гр.* - “Изграждане на 

вятърно - енергийни инсталации” в собствени имоти в землищата на населени места от 

общ.Омуртаг, обл.Търговище: имоти № 000198, № 000199, № 000200 и № 000204 в 

м."Калето", землище гр.Омуртаг; имоти № 021007, № 021009, № 021010, в м."Коджа 

Сърт", землище С.Висок; имот № 000024, землище с.Пъдарино; имот № 242002, 

м."Боюк Сърт", землище с.Красноселци; имоти № 000257 и № 000258 землище 

с.Веренци; имот № 000219 в землището на с.Зелена Морава - да не се извърши ОВОС;  

 

Решение № ШУ-46/2006 от 20.11.2006г., възложител ЕТ “М*-Ц* С*”, гр. *** - 

“Площадка за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали” в УПИ V-1147 от кв.36 

по регулационния план на гр. Опака - да не се извърши ОВОС;  

 

Решение № ШУ-47/2006 от 06.12.2006г., възложител ЕТ “М* М* М – М* *”, гр.* - 

“Център за временно съхранение и разкомплектуване на излезли от употреба МПС” като 

разширение на дейността на площадка за изкупуване на ОЧЦМ в УПИ ХІ от кв.47 по 

плана на гр.Смядово - да не се извърши ОВОС;  

 

Решение № ШУ-48/2006 от 08.12.2006г., възложител “Ай-Ти”ЕООД, гр.Варна - 

“Изграждане на строителен хипермаркет” в поземлен имот идентификатор № 

83510.413.12 по кадастралната карта на гр.Шумен - да не се извърши ОВОС;  

 

Решение № ШУ-49/2006 от 08.12.2006г., възложител “В.Е.К.О.Трейд-2000” ЕООД, 

гр.София - “Площадка за тарговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали” в 

поземлен имот 1740 в индустриалната зона на гр.Омуртаг - да не се извърши ОВОС;  

 

 


