
 

 

СЪОБЩЕНИЕ  

по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС 

 

 РИОСВ гр. Шумен приема представената от възложителя „Синтезия“ ООД, гр. София 

документация за инвестиционно предложение за изграждане на 2 бр. ветрогенератора в ПИ с 

идентификатори 37469.24.52 и 37469.30.32 по КК на с. Ковачевец, общ. Попово с НТП: 

„Нива“, като информиране на компетентния орган по околна среда по реда на чл.95, ал.1 от 

Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, (обн. ДВ, бр.91/ 2002 г., изм. и доп.), чл.4, ал. 

1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда, обн. ДВ, бр.25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.67/2019 г. (Наредбата за 

ОВОС). 

Инвестиционното предложение за изграждане на 2 бр. ветрогенератора в ПИ с 

идентификатори 37469.24.52 и 37469.30.32 по КК на с. Ковачевец, общ. Попово с НТП: 

„Нива“, попада в обхвата на т.3и) от Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС: 

«Съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на вятъра», и на 

основание чл. 93, ал.1, т.1 от същия закон подлежи на преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС. Във връзка със заявеното от 

възложителя отделно процедиране за присъединяването на ветрогенераторите, 

компетентният орган по околна среда е информирал, че на основание чл.82, ал.3 от ЗООС, 

когато за осъществяване на инвестиционното предложение трябва да се развият и други, 

свързани с основния предмет на оценка спомагателни и поддържащи дейности, те също се 

включват в изискващата се оценка. 

Компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ гр. Шумен.                                        

 Съгласно чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС е извършена преценка за вероятната степен 

на отрицателно въздействие, според която ИП за изграждане на ветрогенератори в 

Поземлени имоти с идентификатори 37469.24.52 и 37469.30.32 по Кадастралната карта на с. 

Ковачевец, общ. Попово, и двата с НТП: „Нива“, 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 Попово, Кметство Ковачевец и ОД «Земеделие» 

гр. Търговище. 

 

 

 
 


