
 

 

СЪОБЩЕНИЕ  

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

 

 РИОСВ гр. Шумен приема представената от „БИММ-АГРО“ ЕООД, гр.  Търговище 

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична 

електроцентрала с обща инсталирана мощност 4 957,2 kWp в ПИ № 73609.13.6 по КК на с. 

Тъпчилещово, общ. Омуртаг с площ  69991 кв.м. и НТП: „Нива“ 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. 42/2022 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.67/2019 г. (Наредбата за 

ОВОС). 

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на фотоволтаична 

електроцентрала с обща инсталирана мощност 4 957,2 kWp в ПИ № 73609.13.6 по КК на с. 

Тъпчилещово, общ. Омуртаг с площ 69991 кв.м. и НТП: „Нива“. За реализиране на 

инвестиционното предложение е необходимо изработване на ПУП- План за застрояване за 

промяна предназначението на земеделска земя в „за производствено-складови дейности и 

фотоволтаична централа“. 

Подробният устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ № 73609.13.6 по 

КК на с. Тъпчилещово, общ. Омуртаг с площ 69991 кв.м. и НТП: „Нива“, възложен по реда 

на Закона за устройство на територията (ЗУТ), подлежи на процедура по преценяване на 

необходимостта от екологична оценка (ЕО), съгласно чл.2, ал.2, т.1 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми /Наредбата за 

ЕО/ (обн. ДВ бр.57/2004г., посл. изм. и доп. ДВ бр.70/2020г.), с компетентен орган 

директора на РИОСВ гр. Шумен. 

Инвестиционното предложение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с 

обща инсталирана мощност 4 957,2 kWp в ПИ № 73609.13.6 по КК на с. Тъпчилещово, общ. 

Омуртаг попада в обхвата на т. 3а) от Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС, 

„Промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода 

(невключени в приложение №1)” и на основание чл.93, ал.1, т.3 от закона подлежи на 

преценяване необходимостта от извършване на ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС. 

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

Възложителят е уведомен, че  на основание чл. 91, ал. 2 от ЗООС, компетентния 

орган по околна среда допуска извършването само на една от оценките по глава шеста от 

същия закон-преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. 

 Съгласно 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 (ДВ бр. 73/11.09.2007 г.), следва да се 

извърши процедура по реда на Наредбата, чрез процедурата по преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС по реда на ЗООС, при спазване на специалните 

разпоредби на ЗБР. 

 Въз основа на възможността, предвидена в чл.10, ал.3 от Наредбата за ОС, РИОСВ 

гр. Шумен ще извърши преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху 

ЗЗ на етап представяне на информацията за преценяване на необходимостта от извършване 

на ОВОС. 

 

 Копие на писмото е изпратено в Община Омуртаг и Кметство Тъпчилещово. 

 
 


