
 

 

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 документация за „Предложение ПУП-ПЗ за смяна предназначение на 

ПИ 53062.16.209, с. Обител, общ. Омуртаг, обл. Търговище с площ 316 564 кв.м., ТПТ: 

„Земеделска“, НТП: „Пасище“, категория 8 и обединяването му с ПИ 53062.15.56, област 

Търговище, община Омуртаг, с. Обител, с площ  451 459 кв.м., ТПТ: „Урбанизирана“, 

НТП: „За електроенергийно производство“ 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 информацията в уведомлението се предвижда изработване на ПУП-ПЗ за 

смяна предназначение на ПИ 53062.16.209, с. Обител, общ. Омуртаг, обл. Търговище с 

площ 316 564 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Пасище“, категория 8 и обединяването му с 

ПИ 53062.15.56 (получен от обединяване на ПИ 53056.15.5 и ПИ 53062.15.6) в същото 

землище, с площ  451 459 кв.м., ТПТ: „Урбанизирана“, НТП: „За електроенергийно 

производство“. За проекта на ПУП-План за застрояване на ПИ № 53056.15.5 в землището 

на с. Обител, общ. Омуртаг, РИОСВ гр. Шумен се е произнесла с Решение № ШУ-14-

ЕО/2021г.  В отговор, Ви информирам: 

 Подробните устройствени планове, в т.ч. планове за застрояване 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 53062.16.209 по КК на с. Обител, общ. 

Омуртаг, подлежи 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.    

 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 53062.16.209 по Кадастралната карта на 

с. Обител, общ. Омуртаг 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 съгласно 

Приложение № 2 към чл. 10, ал. 1 от от Наредбата за ОС, и Искане за преценяване на 

необходимостта от ЕО. 

 

 Копие на писмото е изпратено до Община Омуртаг. 


