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РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр. ШУМЕН

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

№ ШУ-02-П/2023 г.

/Процедурата по оценка: на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за 
инвестиционно : предложение за „Изменение на Разрешително за водовземане № 
21120033/16.07.2017г., чрез добавяне на две нови точки на водовземане към съществуващи 
точки и, включване на две полета „Крушито“ и „Стълбове“ в обхвата на разрешителното, 
намиращи се в землището на гр. Велики Преслав, общ. Велики Преслав, обд. Шумен с 
възложител „Кристера-Агро“ ЕООД, гр. Варна, бул. „Княз Борис Г‘№ 11, ет. 9, Бизнес център 
■Димят“ е стартирало с уведомление за инвестиционно предложение с вх. № 
УИН-356/23.06.2022г. на РИОСВ- гр. Шумен, съгласно чл.4, ал.1 и ал.З от Наредбата за 
условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за 
ОВОС) и чл.10, ал.1 и ал.2 от Наредба 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 (Наредба за ОС).. Уведомлението е 
депозирано до компетентен орган по околна среда и към него има приложени: Заповед № РД 
ПО-04-106-1/05.Ю.2021г. на , Директора на ОДЗ гр. Шумен, с която е утвърдил 
разпределението на масивите. за ползване в землището на гр. Велики Преслав, община 
Велики Преслав за стопанската 2021г.-2022г.-копие; Споразумение № 69/14.09.2021 на 
масиви за ползване на земеделски земи-копие; пълномощно на Мирослава Иванова 
Стефанова да представлява „Кристера-Агро“ ЕООД с управител Иван Недялков Стефанов 
пред всички органи на държавната власт - копие и 1 брой електронен носител със сканирано 
уведомлението за инвестиционно предложение с приложенията.

На основание чл; 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, с писмо изх. № УИН-356-(2)/ 
27.06.2022г. на РИОСВ гр. Шумен е изпратено писмо за консултация пр компетентност с 
Басейнова дирекция Черноморски район (БДЧР), гр. Варна по уведомлението за 
инвестиционно предложение, относно неговата допустимост.

Получено е писмо от БДЧР, гр. Варна с изх. № 05-11-539/А/01.07.2022г., с което е 
изискана допълнителна информация от възложителя.

С писмо с изх. № УИН-356-(4)/12.07.2022г. на РИОСВ гр. Шумен е изискано от 
възложителя да представи поисканата допълнителна информация от БДЧР гр. Варна, с 
приложено копие на полученото писмо, като е поставен срок за получаване на информацията 
до 1 месец от получаването му. Съгласно известие за доставяне на Български пощи ЕАД, ИД 
PS 9701 00KD5A А възложителят „Кристера- Агро“ ЕООД е получил горецитираното писмо 
на 14.07.2022г.

Изисканата информация не е представена в РИОСВ гр. Шумен в указания срок и до 
момента на издаване на настоящето решение.
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Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства и на Основание чл.5, ал.5 
от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната 
среда /Наредбата за ОВОС, приета с ПМС №59/2003г., поел. изм. ДВ бр.67/2019г./.

РЕШИХ:

Прекратявам процедурата по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в 
т.ч, и съвместената процедура по чл.31 от Закона за биологичното разнообразие по 
внесеното уведомление

за инвестиционно предложение: „Изменение на Разрешително за водовземане № 
21120033/16.07.2017г., чрез добавяне на две нови точки на водовземане към съществуващи 
точки и включване на две полета „Крушите“ и „Стълбове“ в обхвата на разрешителното, 
намиращи се в землището на гр. Велики Преслав, общ. Велики Преслав, обл. Шумен, с

възложител: „Кристера- Агро“ ЕООД, гр. Варна, бул. „Княз Борис I“ № 111, ет. 9, 
Бизнес център „Димят“

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му 
на заинтересованите лица и организации пред Министъра на околната среда и водите 
и/или пред Административен съд гр. Шумен, по реда на Административно- 
процесуалния кодекс.

Решението не отменя правата на възложителя за иницииране на нова процедура 
по ОВОС, в т.ч. ОС по реда на нормативната уредба по околна среда.

Дата: «£.$.01.2023 г.

СТЕЛА ИЛИЕВА
Директор на РИОСВ гр. Юу.нен -

9700, гр.Шумен, ул.„Съединение”№71, ет.З
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840

e-mail: riosv@riosv-shumen.eu www.riosv-shumen.eu

mailto:iosv@riosv-shumen.eu
http://www.riosv-shumen.eu

