
 

 

СЪОБЩЕНИЕ  

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

 

 РИОСВ гр. Шумен приема представената от възложителя К*К*, гр. София 

документация за инвестиционно предложение за изграждане на Фотоволтаична 

електроцентрала за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с 

мощност 228,48 kWp в УПИ XI-363,364 в кв. 42, с. Буховци, общ. Търговище, 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, налагащо изработване на Проект за изменение на 

подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ IX-364 и УПИ X-363 в 

кв.42, с. Буховци, община Търговище, с който урегулираните поземлени имоти се обединят в 

един нов УПИ XI-363,364 в кв.42 с ново предназначение „за безвредни производствени 

дейности – фотоволтаична инсталация“ във връзка със заявено изграждане на 

Фотоволтаична електроцентрала за производство на електрическа енергия от възобновяеми 

източници с обща мощност 228,48 kWp в новообразувания УПИ, 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. Съгласно 

чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС и въз основа на критериите по чл.16 от същата наредба, е 

извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП 

„Изграждане на фотоволтаична електроцентрала за производство на електрическа енергия 

от възобновяеми източници с мощност 228,48 kWр“ в УПИ XI-363,364 кв. 42, по плана на с. 

Буховци, общ. Търговище, обл. Търговище, налагащо изработване на проект за изменение 

на ПУП – ПРЗ за УПИ IX-364 и УПИ X-363 в кв.42, с. Буховци, община Търговище, с който 

урегулираните поземлени имоти се обединят в един нов УПИ XI-363,364 в кв.42 с ново 

предназначение „за безвредни производствени дейности – фотоволтаична инсталация“ 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 Търговище и Кметство Буховци.  

 

 
 


