
















28.05.2020г. С писмо изх. № ОВОС-13(1)/15.05.2020г. Искането и 
Информацията по приложение № 2 за преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС са предоставени на Кмета на Община Каолиново и на 
Кметство Климент за осигуряване на обществен достъп. 

4. С писмо изх. № 93/03.06.2020г. Кметство Климент информира, че 
информацията по Приложение №2 за преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС е поставена на информационното табло в сградата на 
адрес с. Климент, бул. „Съединение" № 64А. Информацията е оповестена за 
период от 19.05.2020г. до 01.06.2020г. В резултат на осигурения 14-дневен 
обществен достъп до информацията няма постъпили становища, 
възражения, мнения и др. от заинтересовани лица или организации. 

5. С писмо изх. № И0-06-750(1)/08.06.2020г. Община Каолиново информира, 
че за информацията по Приложение №2 за преценяване на необходимостта 
от извършване на ОВОС е поставено съобщение на интернет страницата на 
общината и на информационното табло в сградата на общината за достъпа 
до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица. 
Информацията е оповестена за период от 21.05.2020г. до 04.06.2020г. В 
резултат на осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията няма 
постъпили становища, възражения и мнения от заинтересовани лица или 
организации. 

6. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ гр. Шумен 
няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на 
инвестиционното предложение. 

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 
1. Да се подаде заявление до Басейнова дирекция Дунавски район гр. Плевен за 

изменение на действащото Разрешително за ползване на повърхностен воден 
обект за заустване на отпадъчни води. 

2. Да се монтира измервателно устройство на изход при изпомпване на 
отпадъчните води от черпателната шахта, за което да се уведоми БДДР. 

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение: „Цех за 
производство на колбаси, месни продукти/кебапчета, кюфтета" в ПИ 37232.501.271 по 
КК на с. Климент, общ. Каолиново и в посочения му капацитет. 
Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение 
изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и 
подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на 
отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда. 
На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на 
инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при което е било 
издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител е необходимо да уведоми 
своевременно РИОСВ гр. Шумен. 
На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, във връзка с § 12а, ал. 2 от Преходните и 
заключителни разпоредби към ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 (пет) 
години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на 
инвестиционното предложение. 
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