
 

 

СЪОБЩЕНИЕ  

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

 

 РИОСВ гр. Шумен приема представената от възложителя „Дабълю Пи Джи“ ЕООД, 

гр. София документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на Вятърен парк за 

производство на електрическа енергия – Габрица и изграждане на въздушна линия 

(електрически кабел 110 кV), свързваща бъдещата ЗЗ/110 кV подстанция „Близнаци“ с 

мрежата на EСО“, 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 е свързано с изграждане на Вятърен парк за 

производство на електрическа енергия-Габрица и изграждане на въздушна линия 

(електрически кабел 110 кV) свързваща бъдеща 33/110 кV подстанция „Близнаци“ с 

мрежата на ЕСО и предвижда изграждане на 24 бр. ветрогенератори с обща инсталирана 

мощност 168 МW със съпътстващи обекти: кранови площадки, кабелна мрежа, вътрешни 

пътища за достъп до крановите площадки, фундаменти на вятърните генератори и 

подстанция на територията на обш. Венец и общ. Хитрино, в землищата на селата Габрица, 

Близнаци, Дренци, Черноглавци, Калино за ветрогенераторите, а за кабелното трасе – с. 

Добри Войниково, Сливак, Близнаци и Тимарево, общ. Хитрино. Така заявено 

инвестиционното предложение попада в обхвата на т.3 и) от Приложение 2 към чл.92, т.1, 

т.1 от ЗООС „Съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на 

вятъра” и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. 

В уведомлението си, възложителят е заявил на основание чл.93, ал.9, т.1 от ЗООС,  

провеждане на задължителна ОВОС, без да се извършва преценка, във връзка с което е 

информиран за следващите стъпки, които следва да предприеме за провеждане на 

процедурата по ОВОС. 

На основание чл.94, ал.2 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение по 

ОВОС 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 ОВОС по реда на ЗООС, 

при спазване на специалните разпоредби на ЗБР. 

 

 Копие на писмото е изпратено в Община Венец, Община Хитрино, ОД „Земеделие“ 

Шумен и кметства Габрица, Дренци, Черноглавци, Сливак, Калино, Близнаци, Добри 

Войниково и Тимарево. 

 

 
 


