
 

 

СЪОБЩЕНИЕ  

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

 

 РИОСВ гр. Шумен приема представената от възложителя „Сън асет мениджмънт“ 

ЕООД, гр. Търговище, документация за инвестиционно предложение: Изграждане на 

Фотоволтаична електроцентрала с генерирана мощност до 1 MW в ПИ № 73626.415.33 по 

КК на гр. Търговище с площ 148861 кв.м. и НТП: „За животновъден комплекс“, 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). 

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на Фотоволтаична 

електроцентрала с генерирана мощност до 1 MW в ПИ № 73626.415.33 по КК на гр. 

Търговище с площ  148861 кв.м. и НТП: „За животновъден комплекс“. Видно от 

приложените документи (скица и предварителен договор за учредяване на право на 

строеж), фотоволтаичната централа ще бъде построена на територията на имот на „Бряг-

СК“ ЕООД, който е обект на комплексно разрешително № 411-Н0/2013 г., актуализирано 

през 2022 година, като предстои присъединяване към електропреносна мрежа на ЕРП Север 

и Електросистемния оператор. 

Със заявените дейности инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 3а) от 

Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС, „Промишлени инсталации за 

производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в приложение №1)” и на 

основание чл.93, ал.1, т.3 от закона подлежи на преценяване необходимостта от извършване 

на ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС.  

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

 ИП подлежи на процедура по оценка за съвместимостта съгласно разпоредбите на 

чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС, която се съвместява с тази по реда на ЗООС. Въз основа 

на възможността, предвидена в чл.10, ал.3 от Наредбата за ОС, РИОСВ гр. Шумен ще 

извърши преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху ЗЗ на етап 

представяне на информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. 

 

 

 Копие на писмото е изпратено до Община Търговище и «Бряг-СК» ЕООД, гр. Варна. 

 
 


