
 

 

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 „Геосолар Омуртаг“ 

ООД, гр. Омуртаг Преслав“ ЕООД документация за изграждане на повишаваща 

подстанция „Омуртаг“ Ср.Н.33/110 kV в поземлен имот с идентификатор 53535.221.243 

по КК на гр. Омуртаг с площ 4999кв.м. и НТП: „Нива“ и прокарване на подземно 

кабелни трасета през съществуващи общински пътища и общински имоти относно 

присъединяване на Фотоволтаична централа към преносната електрическа мрежа на 

„ЕСО“ ЕАД в подстанция „Омуртаг“ 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). 

 Приложени са:  

 -Задание за проектиране към ПУП-ПЗ на ПИ 53535.221.243, гр. Омуртаг, съгласно 

информацията в което основната цел на проекта е промяна предназначението на ПИ 

53535.221.243, гр. Омуртаг във връзка с инвестиционно намерение за изграждане на 

електрическа подстанция в изпълнение на Становище с изх. № ЦУ-ЕСО-

9960#3/25.02.2021г. за условията и начина на присъединяване на фотоволтаична 

електрическа централа към преносната електрическа мрежа; 

 -Задание за проектиране по чл. 125 от ЗУТ за ПУП-Парцеларен план за елементи на 

техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за строеж 

„Присъединяване на фотоволтаична електроцентрала към преносната мрежа на „ЕСО“ ЕАД 

в подстанция „Омуртаг“. 

 Подробните устройствени планове, в т.ч. планове за застрояване и парцеларни 

планове за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните 

територии попадат в обхвата на т.9 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), и на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ЕО, ПУП-ПЗ за ПИ № 53535.221.243 по КК 

на гр. Омуртаг и ПУП-ПП в обхват на Поземлени имоти №№ в община Омуртаг: 

53062.15.55 по КК на с. Обител;  81147.12.4 и 81147.11.7 по КК с. Чернокапци; 16818.245.18 

на с. Горно Козарево; 22664.302.37, 22664.302.11 и 22664.301.36 по КК на с. Долно 

Козарево; 39596.222.9, 39596.48.106, 39596.10.106, 39596.206.34, 39596.206.107, 

39596.201.107 и 39596.201.340 по КК на с. Красноселци;  55381.26.45, 55381.49.26, 

55381.29.20, 55381.29.34, 55381.49.26, 55381.10.339, 55381.46.38, 55381.10.17, 55381.10.19, 

55381.47.15 по КК на с. Паничино; 53535.1.411, 53535.201.316, 53535.260.413, 

53535.260.427, 53535.260.408, 53535.201.316, 53535.235.401, 53535.235.373, 53535.235.368, 

53535.2.314, 53535.2.329, 53535.2.330, 53535.202.281, 53535.236.266, 53535.236.12, 

53535.236.260, 53535.232.260, 53535.347.245, 53535.222.176, 53535.231.224, 53535.222.173, 

53535.222.145 и 53535.221.236 по КК на гр. Омуртаг, за изграждане на трасе за 

присъединяване на фотоволтаична електроцентрала към преносната мрежа на „ЕСО“ ЕАД в 

подстанция „Омуртаг“, подлежат на преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. 

Съгласно чл.4, т.2 на Наредба за ЕО, компетентен орган за вземане на решение е 

директорът на РИОСВ гр. Шумен.    

 ПУП-ПЗ за Поземлен имот с идентификатор 53535.221.243 по Кадастралната карта 

на гр. Омуртаг и ПУП-ПП в обхват на цитираните имоти подлежи и 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). 



 

 

Съгласно чл.4 от Наредбата за ОС, във връзка с чл.1, ал.2 на наредбата за ЕО, процедурата 

по ОС се извършва чрез процедурата по ЕО.  

 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 основание чл.37 от наредбата, след представяне на уведомление по чл.10, ал. 1 и 2 от 

Наредбата за ОС, и Искане за преценяване на необходимостта от ЕО. 

 Копие на писмото е изпратено до Община Омуртаг. 

 

  


