
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 „88 ИНВЕСТ“ ЕООД, гр. 

Шумен документация за Изграждане на фотоволтаична електроцентрала, след одобряване 

на ПУП-ПЗ и промяна предназначението на ПИ с идентификатор 32158.172.1 по КК на с. 

Ивански, общ. Шумен с площ 4971 кв. м и НТП „Нива“, 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, изработване на проект на ПУП-ПЗ 

за поземлен имот с идентификатор 32158.172.1 по КК на с. Ивански, общ. Шумен с НТП: 

„Нива“, с който за поземленият имот ще се определи промишлено производствена зона с 

преобладаващи складови функции „Пп“ и предназначение - „За производствени и 

складови дейности- за фотоволтаична електроцентрала“, 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. 


