
 

 

СЪОБЩЕНИЕ  

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

 

 РИОСВ гр. Шумен приема представената от възложителя   МРРБ, гр. София  

документация за инвестиционно  предложение: „Регионално прединвестиционно проучване 

(РПИП) за обособена територия обслужвана от „ВиК - Шумен“ ООД, гр. Шумен 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., посл. изм. и доп. ДВ, 

бр.12/2017 г.), 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.3/2018 

г., (Наредбата за ОВОС). 

Регионално прединвестиционно проучване  за обособената територия обслужвана от 

„ВиК-Шумен“ ООД, гр. Шумен с период на планиране до 2048 г., като целева година е 

2023г., включва инвестиционни предложения (ИП), разделени условно в следните групи: 

- ИП, свързани с изграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежи и 

съоръжения за агломерации над 10 000 жители; 

- Мерки за населени места и агломерации над 2 000 е.ж. за отпадъчни води и 

- Мерки за населените места и агломерации над 50 ж. за питейно водоснабдяване. 

РПИП като съвкупност от ИП, свързани с подпомагане регионалното инвестиционно 

планиране на отрасъл ВиК, би могло да се разглежда като разширение и изменение на 

инвестиционни предложения, съгласно Приложение №2 на ЗООС и на основание чл.93, 

ал.1, т.2 от ЗООС подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС по 

реда на Наредбата за ОВОС.  

РПИП се отнася до обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация-Шумен“ ООД – цялата административна област Шумен с нейните 10 общини 

и 151 населени места, които са в териториалния обхват на РИОСВ гр. Шумен. Компетентен 

орган за вземане на решение е директорът на РИОСВ гр. Шумен.       

 ИП подлежи на процедура по оценка за съвместимостта съгласно разпоредбите на 

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 /обн. ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп./., 

която се съвместява с тази по реда на ЗООС. Въз основа на възможността, предвидена в 

чл.10, ал.3 от Наредбата за ОС, РИОСВ- гр. Шумен ще извърши преценка за вероятната 

степен на отрицателно въздействие върху ЗЗ на етап представяне на информация за 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.  

Копие на писмото е изпратено до „ВиК-Шумен“ ООД, гр. Шумен, Община Велики 

Преслав и Красимир Костов Колев, гр. Велики Преслав. 


