
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 „АЛФА ЕНЕРДЖИ 

КА“ АД, гр. София документация за „Подробен устройствен план-Парцеларен план 

(ПУП-ПП) и специализирана план-схема за нова кабелна линия 110кV между УПИ 

XII-103, кв. 35 по плана на кв. Боймир довеждащ електропровод по плана на 

гр.Каолиново, кв. Боймир  и ОРУ 110 кV на П/Ст 110/20 кV „Каолиново“, находяща 

се в ПИ с идентификатор 36079.40.173 по КК на гр. Каолиново“, 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 застрояване и 

парцеларните планове за елементите на техническата инфраструктура извън 

границите на урбанизираните територии 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.). 

          На основание чл.2, ал.2, т.1 от Наредбата за ЕО изготвянето на Изготвянето на 

ПУП-ЧИПРЗ, с който ще се промени предназначението на УПИ XII-103, кв.35 по 

плана на кв. Боймир, гр. Каолиново, с цел промяна предназначението на имота от „за 

малкоетажно жилищно строителство-Жм“, в територия „за предимно производствена 

зона - Пп“ с конкретно предназначение -„за електрическа подстанция“ и ПУП-

Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на 

урбанизираните територии за нова кабелна линия 110кV между УПИ XII-103, кв. 35 

по плана на гр. Каолиново, кв. Боймир и ОРУ 110 кV на П/Ст 110/20 кV 

„Каолиново“, находяща се в ПИ 36079.40.173 по КК на гр. Каолиново, 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. 


