
 

 

СЪОБЩЕНИЕ  

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

 

 РИОСВ гр. Шумен приема представената от „Б 101“ ООД, гр.  Варна документация за 

инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с обща 

инсталирана мощност 4 400 кW в ПИ 53535.239.51 по КК на  гр. Омуртаг, НТП: „Нива“ с 

площ 43 592 м²“, 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., посл. изм. и 

доп. ДВ, бр. 42/2022 г.), 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 фотоволтаична електроцентрала с 

обща инсталирана мощност 4 400 кW в ПИ 53535.239.51 по КК на  гр. Омуртаг с площ 43 

592 м² с ТПТ: „Земеделска“ и НТП: „Нива“, категория на земята: седма, неполивна земя,  

попада в обхвата на т. 3 Енергийно стопанство: а) промишлени инсталации за производство 

на електроенергия, пара и топла вода (невключени в приложение № 1)“ от Приложение 2 

към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на 

преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната 

среда (ОВОС). Изискващият се за изграждане на обект фотоволтаична електроцентрала 

Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 53535.239.51 по КК на  

гр. Омуртаг с НТП: „Нива“, възложен по реда на Закона за устройство на територията 

(ЗУТ), подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от екологична оценка 

(ЕО), съгласно 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. 91, ал. 2 от ЗООС, компетентният орган 

допуска извършването само на една от оценките по глава шеста- преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС. 

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 ОВОС по реда на ЗООС, при спазване на специалните 

разпоредби на ЗБР. 

 

 Копие на писмото е изпратено в Община Омуртаг. 

 
 


