
















ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА 
СРЕДА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

„Изграждане на Фотоволпшична електрическа инсталация/ централа (ФЕЦ) с мощност до 1MWв поземлен имот с 
идентификатор 83510.18.41, находят се в гр. Шумен" 

УВОД 

Настоящата информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка 
на въздействието върху околната среда е изготвена съгласно процедурни указания на РИОСВ-
Шумен поставени в процедурно писмо с изх. № УИН-153-(3)/03.06.2021 г. и в съответствие с 
разпоредбите на Закона за опазване на околната среда (Обн., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г., поел. 
изм. и доп.) и Приложение № 2 към Чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда {Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 200Зг., изм. ДВ. 
бр.З от 10 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.29 от 16 Април 
2010г., изм. ДВ. бр.З от 11 Януари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012г., изм. и 
доп. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2016г., изм. ДВ. бр.55 от 7Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.З от 
5 Януари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 Април 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 
2019 г.). 

Целта на тази разработка е да представи точна и адекватна информация за определяне 
въздействието на инвестиционното предложение, опише и оцени преките и непреки 
въздействия върху човека и компонентите и факторите на околната среда, включително 
биологичното разнообразие и неговите елементи, почвата, водата, въздуха, ландшафта, 
земните недра, природните обекти и въздействието между тях, като набележи необходимите 
мерки за предотвратяване или намаляване на отрицателните последици върху тях. 

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

1. ИМЕ, ЕГН, МЕСТОЖИТЕЛСТВО, ГРАЖДАНСТВО НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ -
ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, СЕДАЛИЩЕ И ЕДИНЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР НА 
ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ. 

Наименование на оператора: 
ЕИК: 
Адрес: 
Законен представител: 

Телефон за контакти: 
e-mail: 

„ХИБРИДЕН ЦЕНТЪР ПО СВИНЕВЪДСТВО" АД 
837083489 
гр. Шумен, ул. „Пети километър" 
Марияна Георгиева - Изпълнителен 
директор 
+359 (0)54 800 295, факс: +359 (0)54 800 926 
hcs@boniholding.com 

2. ПЪЛЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС. 

Адрес: 
Телефон за контакти: 
e-mail: 

гр. Шумен, ул. „Пети километър" 
+359 (0)54 800 295, факс: +359 (0)54 800 926 
hcs@boniholding.com 

3. ТЕЛЕФОН, ФАКС И E-MAIL. 

Телефон за контакти: 
e-mail: 

+359 (0)54 800 295, факс: +359 (0)54 800 926 
hcs@boniholding.com 

Стр. 9 от 68 
„ХИБРИДЕН ЦЕНТЪР ПО СВИНЕВЪДСТВО" АД 
9700 гр. Шумен. ул. "5 - ™ км." П.К. 168 
Изп. Директор: 054/800-29. факс: 054/800-926. централа:054/800-295. 800-296 
E-mail: hcs@boniholding.com 
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