
 

 

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 „Фрам грийн солюшънс“ 

ЕООД, гр. София документация за „Изграждане на Фотоволтаична електроцентрала с 

проектна мощност 673,92 kWp и техническа инфраструктура в ПИ № 56770.41.4 по КК на 

гр. Плиска с площ 7947 кв.м., Трайно предназначение на територията „Земеделска“ и НТП: 

„За стопански двор“, 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, дейностите и обектите в ПИ № 56770.41.4 

ще са отредени с влязъл в сила подробен устройствен план-план за регулация и застрояване 

(ПУП-ПРЗ). Приложена е Заповед № РД-25-496/15.10.2021г. на кмета на Община Каспичан, 

с която се разрешава изработване на Проект за изменение на действащ Подробен 

устройствен план-План за застрояване за имот с идентификатор 56770.41.4 по КК на гр. 

Плиска като се променя устройствената зона „Предимно производствена“ и отреждането на 

имота за „Фотоволтаична централа“. 

 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 № 56770.41.4 по КК на гр. Плиска подлежи на 

преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. 

  Компетентен орган за произнасяне с 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. 

 

  

 
 


