
 

 

СЪОБЩЕНИЕ  

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

 

 РИОСВ гр. Шумен приема представената от възложителя Ю* П*, гр. Шумен 

документация за инвестиционно предложение за „Изграждане на ФвЕЦ, производствено - 

складова база и сондаж в ПИ 83510.2.155 по КК на гр. Шумен 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). 

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на фотоволтаична 

електроцентрала (ФЕЦ) с мощност 5МW, производствено-складова база, която ще се ползва 

само като складова, за логистични цели, без производство и сондажен кладенец с 

дълбочина от 10 до 20 м, водата от който ще се използва за измиване на фотоволтаичните 

панели и битово обслужване на работещите в склада, в поземлен имот с идентификатор 

83510.2.155 по КК на гр. Шумен. Изграждането на ФВЦ с мощност 5МW в поземлен имот с 

идентификатор 83510.2.155 по КК на гр. Шумен с НТП: „Нива“ 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 

необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). 

Изграждането на сондажния кладенец с дълбочина от 10 до 20 м самостоятелно попада в 

обхвата на т. 2 „Минно дело: г) дълбоки сондажи, в т. ч. за водоснабдяване“ от Приложение 

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

преценяване необходимостта от извършване на ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС. 

Двете процедури ще се обединят на основание чл. 82, ал. 3 от ЗООС и ще се проведе една 

процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 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 Шумен и БДЧР гр. Варна.  

 

 
 


