
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 „ТИЕРА ДЕЛ СОЛ 002“ 

ЕООД, гр. Варна документация за „Изграждане на инсталация за производство на 

електроенергия от възобновяеми източници-фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) 

с обща инсталирана мощност 3996 кW в поземлени имоти с идентификатори 58493.18.14 

и 58493.18.15 по КК на с. Пробуда, общ. Търговище с НТП: „За складова база“, която ФЕЦ 

съгласно становище на Община Търговище може да се реализира след процедиране на ПУП-

ПЗ за имотите в които ще се изгради, 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). 

Подробните устройствени планове, в това число плановете за застрояванe попадат 

в т. 9.1. от Приложение № 2 към чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО и на основание чл.2, 

ал.2, т.1 от Наредбата за ЕО подлежат на преценяване на необходимостта от извършване 

на ЕО. Изготвянето на ПУП-ПЗ за поземлени имоти с идентификатори 58493.18.14 и 

58493.18.15 по КК на с. Пробуда, общ. Търговище, с които за имотите ще се определи 

отреждане „за Фотоволтаична електрическа централа“, „Предимно производствена 

устройствена зона (Пп)“ на основание чл. 2, ал. 2, ал.1 от Наредбата за ЕО подлежи на 

преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. 

Компетентен орган за вземане на 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. 


