
 

 

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 „Пътинженерингстрой-Т“ 

ЕАД, гр. Търговище документация за „Изграждане на фотоволтаична електрическа 

централа /ФВЦ/ за собствени нужди в ПИ 55201.9.43 по плана на  с. Пайдушко, общ. 

Търговище“, 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). 

 Съгласно представена Заповед № РД-3-39/13.01.2022г. на Общински съвет гр. 

Търговище „Общински съвет Търговище разрешава да се изработи проект за изменение на 

ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 55201.9.43 по КК на с. Пайдушко, общ. Търговище с НТП: 

„Складова база“. С проекта за изменение на ПУП-ПЗ да се преотреди ПИ с 

идентификатор 55201.9.43 по КК на с. Пайдушко „За производствено-складови дейности 

и фотоволтаична централа“, да се определи Предимно производствена устройствена 

зона (Пп) със съответните устройствени показатели и свободно основно застрояване, 

определено от ограничителни линии, които да отстоят на минималните изискуеми 

отстояния  от кадастралните граници на поземления имот“. 

        Подробните устройствени планове, в това число плановете за застрояване попадат в т. 

9.1. от Приложение № 2 към 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.) и на основание чл. 2, ал. 2, т.1 от 

Наредбата за ЕО подлежат на преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. 

 Компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ гр. Шумен.                                        

 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 ЕО, при спазване на специалните разпоредби на ЗБР. 

 

  

 
 


