
 

 

                                       Издадени решения за преценяване на необходимостта от  

ОВОС в РИОСВ гр.Шумен през 2008 г.:  

  

Решение № ШУ – 50 – ПР/ 19.12.2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: 

“Доизграждане на смесена канализационна мрежа, пречиствателна станция за отпадъчни води 

– ПСОВ Нови пазар с капацитет 20 403 екв. жители и реконструкция на водопроводна мрежа 
Нови пазар, пътна връзка до ПСОВ от съществуващия асфалтов път за с.Енево и изграждане на 

нов електропровод за нуждите на ПСОВ” с местоположение ПСОВ – ПИ № 000474 в землището 
на гр.Нови пазар, с площ 34.546 дка и НТП „Др.сел.ст.тер.”, трета категория на земята при 

наполивни условия, частна общинска собственост; заустване на пречистени води – река Крива - 
ПИ № 000140, водоприемник ІІ – ра категория, съгласно Заповед № РД – 272/03.05.2001 г. на 

Министъра на ОСВ, с възложител  община Нови пазар -  да не се извърши ОВОС.  

Решение №ШУ–49–ПР/15.12.2008г. за преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение 
Изграждане на хипермаркет в ПИ с идентификатори 83510.669.173 и 83510.669.172  по 

кадастралната карта на гр. Шумен с възложител  „Рила Проект” ЕООД, гр.София -  да не се 
извърши ОВОС.  

Решение № ШУ – 48 – ПР/ 04.12.2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: 

“Изграждане на автоцентър с включени в него пункт ГТП, автомивка, шоурум за нови 

автомобили и магазин за резервни чести” с местоположение поземлен имот /ПИ/ с 
идентификатор № 83510.670.117 по кадастралната карта на гр.Шумен с площ от 1365 м², с НТП 

„За друг вид производствен, складов обект”, с възложител  „Виста Комерс” ООД, гр.Шумен -  да 
не се извърши ОВОС.  

Решение № ШУ – 47 – ПР/ 26.11.2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: 

“Изграждане на вилно селище от къщички за отдих” с местоположение ПИ № 020036 в землище 
с.Стара речка, общ.Антоново, с площ от 8.828 дка и НТП „Пасище, мера” (8.567 дка) и 

„Др.сел.ст.тер.” (0.261 дка), пета категория на земята при неполивни условия, с възложител 
 „Къневи 7” ООД гр.Търговище -  да не се извърши ОВОС.  

Решение № ШУ–46–ПР/06.11.2008г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение за 

Изграждане на модулна пречиствателна станция за отпадъчни води /МПСОВ/ за 2500 

еквивалентни жители, Смесена канализационна мрежа и Реконструкция на водопроводната 
мрежа в с. Вълнари, общ. Никола Козлево с възложител Община Никола Козлево -  да не се 
извърши ОВОС.  

  

Решение № ШУ – 45 – ПР/ 23.10.2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: 
“Доизграждане на смесена канализация – главен колектор ІІ и преливник 5 с отливен канал и 

профил 40 и 45; реконструкция на водопроводи и сградни водопроводни отклонения, 

изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води – ПСОВ с капацитет 3821 е.ж. в 
гр.Опака и изграждане на нов довеждащ въздушен електропровод” с местоположение: ПСОВ – 

ПИ № 000202 в землището на гр.Опака, с площ 4.001 дка и НТП „Водостопанско съоръжение”, 
публична общинска собственост; заустване на пречистени води – р.Черни Лом – водоприемник 



 

 

ІІ-ра категория, съгласно Заповед № РД – 272/03.05.2001 г. на Министъра на ОСВ,поречие – р. 
Русенски Лом, с възложител  община Опака -  да не се извърши ОВОС.  

  

Решение № ШУ – 44 – ПР/ 09.10.2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: 
“Строителство на ТИР – паркинг” в ПИ № 200158 землище гр.Омуртаг, с площ от 5.176 дка и 
НТП „Пасище, мера”, с възложител  „Атлантик” ООД, гр.Омуртаг -  да не се извърши ОВОС.  

  

Решение № ШУ – 43 – ПР/ 01.10.2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: 

“Изграждане на малко ваканционно селище с кът за отдих” в ПИ № 025002 в землище с.Лозево, 
общ.Шумен, с площ от 6.000 дка и НТП „Пасище, мера”, четвърта категория на земята при 
неполивни условия, с възложител  М* М* М*, гр.* -  да не се извърши ОВОС. 

  

Решение №ШУ–42–ПР/25.09.2008г. за преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение 
Изграждане на логистичен  център и паркинг в ПИ с идентификатори 83510.41.3 и 83510.41.4  

по кадастралната карта на гр. Шумен с възложител  „Рила Проект” ЕООД, гр.София -  да не се 
извърши ОВОС 

  

Решение № ШУ – 41 – ПР/25.09.2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: 
“Изграждане на хидромелиоративно съоръжение – напоителна система за капково напояване на 

лозов масив от 125 дка”, състоящ се от ПИ с № №: 070001, 070002, 070003, 070004, 070005, 
070006, 070007, 070008, 070009, 070010, 070011, 070012, 070013, 070014, 070015, 070016, 

070017 и 070018, землище с.Кралево, общ.Търговище, местността „Узунджа алан”, НТП „Лозе”, 

ІV категория на земята при неполивни условия, собствени и наети с договори за аренда, с 
възложител  ЕТ „М* – П* М*”, гр.* -  да не се извърши ОВОС. 

  

Решение № ШУ – 40 – ПР/ 17.09.2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: 

“Преустройство на комбинат за битови услуги в Бизнес център за административни и търговски 
услуги с подземен и надземен паркинг” в сграда с идентификатор № 73626.506.441.1, находяща 

се в ПИ идентификатор № 73626.506.441 по кадастралната карта на гр.Търговище с площ от 
2277 м², с възложител  „ЦЕ ФАУ ВЕ – МОД” ООД, гр.Търговище -  да не се извърши ОВОС.  

Решение № ШУ–39–ПР/16.09.2008г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: 

Изграждане на малък спортно развлекателен комплекс, състоящ се от леглова база тип “Малък 

семеен хотел” с до 50 легла, ресторант, открити спортни терени, парк и паркинг в ПИ с номер 
208015 в землището на гр. Велики Преслав, с възложител  Ж* Ж*, гр. * - да не се извърши 

ОВОС.  

Решение № ШУ–38–ПР/05.09.2008г. за преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: 
Ветроенергиен парк с 20 бр. ветрогенератори и ел. подстанция 20/110 кV в поземлени имоти с 



 

 

№№ 006032, 0090016, 008006, 010017, 0120300, 013002, 019011, 028012, 021009, 023006, 

035029, 035005, 035008, 026027, 027009, 028036, 031007, 032004, 019001, землище с. Близнаци, 
общ. Хитрино и ПИ №№ 006021 и 006005 в землището на с. Калино, общ. Хитрино, обл. Шумен, 
с възложител  „Енергоконсулт” ЕООД, гр.Стара Загора -  да не се извърши ОВОС.  

  

Решение № ШУ – 37 – ПР/ 22.08.2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: 
“Търговски център с прилежащ паркинг, разширение на автосервиз и озеленяване” в ПИ 

идентификатор № 83510.10.600 по кадастралната карта на гр.Шумен с площ от 3282 м² и НТП 
„Нива”, с възложител  „Ес Ес Експрес” ООД, гр.Шумен -  да не се извърши ОВОС.  

 
Решение № ШУ–36–ПР/20.08.2008г. за преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение за 

Изграждане на административна сграда с подземен паркинг, очна клиника и жилище в ПИ с 
идентификатор 83510.666.123 по кадастралната карта на гр. Шумен  с възложител Н*Ч*, гр.*-  
да не се извърши ОВОС.  

Решение № ШУ – 35 – ПР/ 31.07.2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: 
“Залесяване на изоставени и ерозирали земи от общински поземлен фонд на община Омуртаг” в 

ПИ № 035010 землище с.Висок с площ от 126.348 дка; ПИ № 019001 землище с.Врани кон с 
площ от 64.792 дка; ПИ № 018001 землище с.Петрино с площ от 70 дка и ПИ № 000158 

землище гр.Омуртаг с площ от 200 дка, община Омуртаг, с възложител Община Омуртаг -  да 
не се извърши ОВОС.  

Решение № ШУ – 34 – ПР/ 25.07.2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: 

“Разширение на хладилни камери и разширение на съществуващи цехове за сирене и кашкавал 

към съществуващо млекопреработвателно предприятие” в поземлен имот /ПИ/ идентификатор 
№ 73626.504.89 по кадастралната карта на  гр.Търговище, с площ от 2711 м², НТП „За друг вид 

производствен и складов обект”, с възложител  ”Мизия Милк” ООД, гр.Търговище -  да не се 
извърши ОВОС. 

Решение № ШУ–33–ПР/14.07.2008г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение за 

Изграждане на подземен и надземен паркинг в ПИ с идентификатор 73626.508.132 по 
кадастралната карта на гр. Търговище с възложител Община Търговище -  да не се 

извърши ОВОС. 

  

Решение № ШУ–32–ПР/14.07.2008г. за преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение за 

изграждане на подземен и надземен паркинг, офиси и търговски център в ПИ с 
идентификатори 73626.506.218, 73626.506.623, 736626.506.219 и 73626.506.220 по 

кадастралната карта на гр. Търговище, съставляващи УПИ I, кв.39 по плана на гр. Търговище 
с възложител Община Търговище -  да не се извърши ОВОС. 

  

  
Решение № ШУ–31– ПР/04.07.2008г. за преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение за 



 

 

Преустройство на съществуваща сграда в предприятие за производство на растителни масла в 

УПИ IV-1935, кв. 119 по плана на гр. Велики Преслав с възложител „Плиска Ойл” ЕООД, 
гр.Шумен -  да не се извърши ОВОС.  

  
  

Решение № ШУ – 30 – ПР/ 02.07.2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение за 
„Проектиране и строителство на автомивка, спортна зала и кафе – аперитив” УПИ VІІІ от кв.100 

по регулационния план на гр.Попово, съгласно учредено право на строеж в ползва на 
възложителя, с възложител „Илиеф и син” ООД, гр.Попово -  да не се извърши ОВОС.  

  
Решение № ШУ – 29 – ПР/ 01.07.2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: 

“Изграждане на винарна с хотелска част и допълващи постройки” в ПИ № 004012 в землище 
с.Зайчино ореше, местност „Кара Чалък”, общ.Нови пазар, с площ от 9.547 дка и НТП „Нива”, 

трета категория на земята при неполивни условия, с възложител  „Лъки Вайнари” ООД, 
гр.Варна -  да не се извърши ОВОС. 

  

Решение № ШУ – 28 – ПР 01.07.2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: 

“Подмяна на тигли на два броя пещи за претопяване на отпадъци от алуминий с промяна на 
производствения капацитет – от топилен капацитет 500 кг към капацитет от 700 кг” в ПИ № 

100004 в землище с.Стража, ЕКАТТЕ 69599, общ.Търговище, с площ от 2.292 дка и НТП 
„Складов терен”, с възложител „БМП – Близнаци Метал Пластик” ООД, гр.Търговище -  да не се 

извърши ОВОС.  

  
  

Решение № ШУ – 27 – ПР/ 25.06.2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение за 

“Изграждане на автоцентър за продажба на автомобили, резервни части и консумативи за тях; 

авторемонтни услуги; диагностика; ремонт на двигатели, ходова част и трансмисия – всички 
системи и механизми на автомобила; тенекеджийски и бояджийски услуги; смяна на филтри и 

масла; автомивка”, в ПИ идентификатор № 73626.30.44 по кадастралната карта на гр.Търговище 
с площ от 6000 м² и НТП „Друг вид нива”, с възложител „Мимо – 96” ООД, гр.Търговище -  да не 

се извърши ОВОС. 

Решение № ШУ – 26 – ПР/ 17.062008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение за 
“Изграждане на атооказион за продажба на автомобили втора употреба с TIR – паркинг в ПИ 

идентификатор № 83510.25.1 и автооказион за продажба на автомобили втора употреба в ПИ 

идентификатор № 83510.8.4” по кадастралната карта на гр.Шумен с обща площ от 11 396 м² с 
НТП „Нива”, с възложител „Черноморски транспорт” ООД, гр.Варна -  да не се извърши 
ОВОС.  

Решение № ШУ–25–ПР/11.06.2008г. за преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: 
Изграждане и експлоатация на вятърни  електрогенератори в поземлени имоти с № № 000067, 

300018 и 300019 в землището на с. Горно Козарево, № № 000280, 000283, 000286, 000287 и 
000290 в землището на с. Веренци и № 010024 в землището на с. Красноселци, общ. Омуртаг, 
обл. Търговище, с възложител “Еко Енергия 07”, гр.Сливен -  да не се извърши ОВОС.  

Решение № ШУ – 24 – ПР/11.06.2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение за 
“Изграждане на търговско – административен център, бензиностанция и логистичен център”, с 

местоположение: ПИ идентификатор № 73626.504.614 по кадастралната карта на гр.Търговище 
с площ от 92 814 м² с трайно предназначение „Урбанизирана”, с възложител “Грийнфилд 
България” ООД, гр.София -  да не се извърши ОВОС. 



 

 

Решение № ШУ – 23 – ПР/ 29.05.2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение за 
“Изграждане на смесена канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води – 

ПСОВ в с.Ясенково, общ.Венец, и реконструкция на водопроводна мрежа Ясенково - запад и 
изграждане на нов довеждащ въздушен електропровод до МТП ”, с местоположение: ПСОВ – ПИ 

№ 014274 в землището на с. Ясенково, общ.Венец, област Шумен, с площ 4.788 дка и НТП 

„Нива”, четвърта категория на земята при наполивни условия, частна общинска собственост; 
реконструкция на водопроводна мрежа Ясенково – запад, в землището на с.Ясенково, ЕКАТТЕ 

87510, общи. Венец; изграждане на смесена канализационна мрежа и довеждащ колектор, 
преминаващ през поземлени имоти 102 и 245, собственост на община Венец; заустване на 

пречистени води – дере, поречие – река Ясенковец, водоприемник – р.Ясенковец, ІІ – ра 
категория, с възложител Община Венец -  да не се извърши ОВОС.  

Решение № ШУ – 22 – ПР/ 2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка 
на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение за изграждане 

на “Развлекателен комплекс, съдържащ: леглова база – 50 броя легла, ресторант и спортни 
терени” в ПИ № 073001, землище гр.Велики Преслав, НТП „Нива”, четвърта категория на 
земята, площ от 3.001 дка, с възложител: И* М* И*, гр.* -  да не се извърши ОВОС. 

Решение № ШУ–21–ПР/17.05.2008г. за преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: 
Създаване на сливова овощна градина в ПИ 000030 в землището на с. Мировец, общ. 
Търговище , с възложител: ЗП М* А* Г*, гр.* -  да не се извърши ОВОС.  

   Решение № ШУ – 20 – ПР/16.05.2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: “ 
Изграждане на нова птицеферма за пилета бройлери с капацитет до 10 000 броя ” в ПИ № 

052004, землище с.Кралево, общ.Търовище, с площ 8.760 дка, НТП „Нива”, трета категория на 

земята при неполивни условия, с възложител : А* А* М*, с.*, общ.* -  да не се извърши 
ОВОС  

   Решение № ШУ–19–ПР/10.05.2008г. за преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: 

Извършване на дейности по разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни 
средства /ИУМПС/ и предварително третиране на излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване /ИУЕЕО/ като разширение на съществуваща дейност на дружеството на 
площадката за изкупуване, временно съхранение и транспортиране на отпадъци от черни и 

цветни метали, пластмаса, хартия, отпадъци от опаковки в УПИ 67 и УПИ 66, кв.340 в 

индустриална зона на гр. Шумен на територията на бивш завод “Ремо” АД с възложител 
“Метарекс” ООД гр. София -  да не се извърши ОВОС. 

  Решение № ШУ – 18 – ПР/ 07.05.2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: “ 

Строителство на жилищни сгради, търговски и административни сгради” в ПИ идентификатор 
№ 73626.504.393 по кадастралната карта на гр.Търговище с площ от 31 264 м² с трайно 

предназначение „Урбанизирана”, с възложител “Сизиф” АД, гр.София -  да не се извърши 
ОВОС. 

Решение № ШУ–17–ПР/2008 от 10.04.2008г.за преценяване на необходимостта от извършване 
на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: 

“Изграждане на ваканционно селище (от три до пет къщички) в ПИ 071004 в землището на с. 
Мараш, общ. Шумен с площ 5.800 дка”, с възложител Й* С* К*, гр.* -  да не се извърши 
ОВОС. 

  Решение № ШУ–16–ПР/03.04.2008г. за преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: ПУП-



 

 

План за регулация и застрояване на ПИ с идентификатори 83510.669.236 и 83510.669.237 по 

плана на гр. Шумен  и изграждане на спортно-развлекателен, търговски и обществено-
обслужващ център - МОЛ на три етажа  с възложител “Шумен Плаза” гр. Шумен -  да не се 
извърши ОВОС.  

 Решение № ШУ–15–ПР/2008г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: “Изграждане на 
малък водоем за поливни нужди в ПИ 274004 в землището на с. Осмар, Община Велики 
Преслав”, с възложител Й* Г* Й*, гр. * -  да не се извърши ОВОС. 

  Решение № ШУ – 14 – ПР/25.03.2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: 
“Площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали ” в поземлен имот /ПИ/ 

идентификатор № 32158.294.1038 по кадастралната карта на с.Ивански, общ.Шумен с площ от 
2256 м² и НТП „За стопански двор”, с “Ани Трейд” ЕООД, гр.Шумен -  да не се извърши ОВОС. 

  Решение № ШУ – 13 – ПР/24.03.2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: 

“Площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали ” в сграда 
идентификатор № 61443.501.429.3 по кадастралната карта на с.Радко Димитриево, общ.Шумен, 
с възложител “Норд – Метали” ЕООД, гр.София -  да не се извърши ОВОС. 

  Решение № ШУ – 12 – ПР/ 2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: “ 
Строителство на хотелски комплекс и заведение за хранене със средна етажност” в ПИ 

идентификатор № 83510.655.185 по кадастралната карта на гр.Шумен с площ от 1.580 дка, с 
възложител „Захариеви – фамилия” ООД гр.Шумен -  да не се извърши ОВОС. 

  Решение № ШУ–11–ПР/17.03.2008г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: 

Изграждане на биогазова инсталация, отоплително стопанство и енергиен блок на основата на 

биогаз, получен чрез ферментация на 7 тона на ден животински изпражнения  и 35 тона на ден 
селскостопански растителни отпадъци в ПИ 037014 в землището на с. Славяново, Община 
Попово  с възложител СД “Д. Й*-О. И*-*” гр. * -  да не се извърши ОВОС.  

  Решение № ШУ – 10 – ПР/ 07.03.2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: 
“Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ на град Търговище за 62 

460 еквивалентни жители с довеждаща инфраструктура” с възложител Община Търговище -  да 
не се извърши ОВОС.  

  Решение № ШУ – 09 – ПР/ 27.02.2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: “ 

Строеж на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства 
/ИУМПС/, автосервиз, автомивка и извършване на тенекеджийски и бояджийски услуги” в УПИ 

ІХ – 3048 от кв.6 по регулационния план на гр.Попово, промишлена зона, с възложител ЕТ „Д* 
44 – М* С*”, гр.* -  да не се извърши ОВОС. 

  Решение № ШУ – 08 – ПР/ 22.02.2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: 

“Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ на град Попово за 37720 

еквивалентни жители с довеждащ колектор в ПИ 000250 в землището на с. Кардам, ЕКАТТЕ 
36470, общ. Попово, Област Търговище, ЕКАТТЕ 36470, с площ 40.004 дка; довеждащ колектор - 

линейно трасе засягащо имотите 071001, 071002, 022060, 022061, 022062, 022063, 022064, 
022065, 022066, 022067, 022068, 022069, 022070, 022071, 022072, 022073, 022074, 022075, 

022076, 022077, 022078, 023078, 023079, 023080, 023081, 023082, 023083, 023084, 023085, 



 

 

023086, 023087 и 023088 в землището на с. Кардам, общ. Попово с дължина 4.5 км от 

регулационната граница до площадката на ПСОВ и трасе на ел. захранване 20 kV”, с 
възложител Община Попово -  да не се извърши ОВОС.  

  Решение № ШУ – 07 – ПР/ 21.02.2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: 

“Строителство на автокъща, мандра, автомивка, кафетария и диагностичен пункт” в поземлен 
имот /ПИ/ № 067008 землище гр.Попово, с ЕКАТТЕ 57649, местността „До мелницата” с площ от 
2.000 дка, НТП „Др. сел. ст. тер.”, с възложител ЕТ “С* Г*”, гр.* -  да не се извърши ОВОС. 

  Решение № ШУ–06–ПР/29.01.2008г. за преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: 
“Изграждане на ферма за отглеждане на 150 бр. прасета и 200 бр. овце” в собствен поземлен 

имот с номер 030006 в землището на с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен с възложител С* К* С*, 
с. *, общ. *, обл. * - да не се извърши ОВОС.  

 

Решение № ШУ–05–ПР/24.01.2008г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: 

Изграждане на канализация за битово-фекални отпадъчни води и модулна пречиствателна 
станция за отпадъчни води /МПСОВ/ за 2831 еквивалентни жители в ПИ 000262 с довеждащ 

колектор в землището на с. Тодор Икономово, общ. Каолиново, обл. Шумен, с възложител 
Община Каолиново - да не се извърши ОВОС.  

 

Решение № ШУ–04–ПР/24.01.2008г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: “ 

Изграждане на хипермаркет – логистичен център за хранителни и промишлени стоки” в УПИ 
идентификатор 83510.580.7 по кадастралната карта на гр. Шумен, с възложител “Трънчев” 

ООД, гр. Шумен - да не се извърши ОВОС.  

 
Решение № ШУ–03–ПР/ 17.01.2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: “ 
Изграждане на комплексна сграда – медицински център и аптека” в УПИ І, кв.54 по плана на 

гр.Нови пазар, ул.Патриарх Евтимий, с възложител д – р И* Х* Б*, гр.* - да не се извърши 

ОВОС.  
 

Решение №ШУ-02-ПР/16.01.2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС 
за инвестиционно предложение: Изграждане на мотел с 20 легла, паркинг с 10-15 места и 

асфалтов вътрешен път в поземлен имот 005018 в землището на кв. Калугерица, гр. Каспичан 
общ. Каспичан, обл. Шумен, с възложител: Наследници на Я*Х* Р* чрез И* К* К*, гр. *, 
редовно упълномощена - да не се извърши ОВОС.  

 Решение № ШУ–01–ПР/09.01.2008г. за преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: 
“Преустройство на съществуваща сграда в цех за преработка на отпадъчен алуминий и 

извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали” /Преместване на 

производството от гр. Каспичан на наета площадка на собствен имот в гр. Нови Пазар/ в УПИ 
VII, кв.150 по плана на град Нови Пазар”, с възложител “Алмед” ООД гр. Каспичан- да не се 
извърши ОВОС.   

 

 
 
                                  

 


