
 

 

СЪОБЩЕНИЕ  

по чл.8, ал.4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми 

 

 РИОСВ гр. Шумен приема представената от възложителя Община Никола 

Козлево документация за изработване на Проект за Частично изменение на Общ 

устройствен план на Община Никола Козлево във връзка с изграждане на вятърен парк 

за производство на електрическа енергия-Ружица в землищата на селата Ружица, 

Вълнари, Никола Козлево, Хърсово, Църквица, Крива река и Красен дол като 

информиране на компетентния орган по околна среда по реда на чл.8, ал.1 от Наредбата 

за условията и реда за извършване на ЕО за планове и програми (посл. изм и доп. ДВ бр. 

70/2020г. (Наредбата за ЕО). 

 Частичното изменение на ОУПО Никола Козлево очертава рамката за бъдещо 

развитие на инвестиционно предложение по приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на 

ЗООС и на основание чл.2, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), представлява незначително 

изменение и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. 

 Съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за вземане на решение е 

директорът на РИОСВ гр. Шумен. 

 Проектът за частично изменение на Общ устройствен план на Община Никола 

Козлево в посоченият обхват подлежи на процедура по оценка за съвместимостта /ОС/ му с 

предмета и целите на опазване на защитените зони /ЗЗ/, съгласно разпоредбите на чл.2, 

ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта 

на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на 

опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), която се извършва чрез процедурата по 

ЕО.  

  РИОСВ- гр. Шумен ще извърши преценката за вероятната степен на отрицателно 

въздействие върху ЗЗ на основание чл.37 от Наредбата за ОС, на етап представяне на 

Искане за преценяване на необходимостта от ЕО. 

 

 
 


