
 

 

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 „А1  Тауърс България“ 

ЕООД документация за изработване на Подробен устройствен план-План за застрояване 

за обект „Трафопост към Базова станция № TGV0049. В000-Пресяк“ в проектен 

поземлен имот с идентификатор 06882.1.27, с Буйново, общ. Търговище“ и Подробен 

устройствен план-Парцеларен план за външно електрозахранване на Базова станция № 

TGV0049. В000-Пресяк в ПИ № 06882.1.25 в землището на с. Буйново, 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). 

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

планове за елементите 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, т.1 от Наредбата за ЕО ПУП-ПЗ за 

изграждане на трафопост в ПИ № 06882.1.27 (проектен) и ПУП-ПП в обхват ПИ № 

06882.1.7 и ПИ № 06882.1.9 до ПИ № 06882.1.27 в землището на с. Буйново, общ. 

Търговище за външно електрозахранване на Базова станция № TGV0049. В000-Пресяк в 

ПИ № 06882.1.25 в същото землище 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 изграждане на трафопост в Поземлен имот с идентификатор 06882.1.27 

(проектен) и ПУП-ПП в обхват Поземлени имоти с идентификатори 06882.1.7 и 06882.1.9 

до ПИ № 06882.1.27 по Кадастралната карта на с. Буйново, общ. Търговище за външно 

електрозахранване на Базова станция № TGV0049. В000-Пресяк в ПИ № 06882.1.25 в 

същото землище 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 (Наредба за ОС), която се извършва чрез процедурата по ЕО.  

 Съгласно чл.37, ал.3 от Наредбата за ОС и въз основа на критериите по чл.16 от 

същата наредба, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, 

според която ПУП-ПЗ за изграждане на трафопост в Поземлен имот с идентификатор 

06882.1.27 (проектен) и ПУП-ПП в обхват Поземлени имоти с идентификатори 06882.1.7 и 

06882.1.9 до ПИ № 06882.1.27 по Кадастралната карта на с. Буйново, общ. Търговище за 

външно електрозахранване на Базова станция № TGV0049. В000-Пресяк в ПИ № 06882.1.25 

в същото землище няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 

природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 

ЗЗ от мрежата Натура 2000. 

 

 Копие на писмото е изпратено до Община Търговище, Кметство Буйново и ТП ДГС 

«Търговище»- гр. Търговище. 


