
 

 

СЪОБЩЕНИЕ  

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

 

 РИОСВ гр. Шумен приема представената от възложителя „365 кариери“ ЕООД, гр. 

София, ул. „Н. Вапцаров“ №4  документация за инвестиционно  предложение за изграждане 

на малка ВЕЦ с номинална мощност 0,850 МW на напоителен канал, който се водоснабдява от яз. 

„Ястребино“  в ПИ с идентификатори 44598.75.10 и 44598.80.4 в землището на с. Любичево, 

общ. Антоново, обл. 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., посл. изм. и доп. ДВ, бр.12/2017 г.), 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.3/2018 г., (Наредбата за ОВОС). 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т.3з) от Приложение №2 към чл.93, 

ал.1, т.1 и т.2 от ЗООС: Енергийно стопанство-„Водноелектрически централи” и на основание чл. 93, 

ал.1, т.1 от ЗООС подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по реда на 

Наредбата за ОВОС с компетентен орган за вземане на решение  директорът на РИОСВ гр. Шумен.

 Указани са следващите стъпки, които възложителят следва да предприеме за извършване на 

преценка необходимостта от ОВОС по реда на ЗООС, съвместена с процедурата по реда на чл.31 от 

Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).  
Поземлени имоти с идентификатори 44598.75.10 и 44598.80.4 по Кадастралната карта на с. 

Любичево, общ. Антоново, предмет на инвестиционното предложение (ИП) попадат в защитена зона 

/ЗЗ/ BG 0000432 „Голяма река“ за опазване на природните местообитания от Националната 

екологична мрежа по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). ЗЗ BG 0000432 

„Голяма река“ е включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/ 02.03.2007 г. на 

Министерски съвет, обн. ДВ бр. 21/ 09.03.2007 г. Към момента цитираната ЗЗ не е обявена със 

заповеди с наложени режими и ограничения, съгласно ЗБР. 

ИП подлежи на процедура по оценка за съвместимостта съгласно разпоредбите на 

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 /обн. ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп./., 

която се съвместява с тази по реда на ЗООС.  
На основание чл.93, ал.9, т.2 от ЗООС, възложителят е информиран за възможността без да се 

извършва преценка, да възложи изготвяне на ДОСВ, тъй като има вероятност ИП в неговата цялост 

(начин и място на водовземане, изграждането и експлоатацията на МВЕЦ с подобектите към него, в 

т.ч. и необходимата техническа инфарструктура) да окаже значително отрицателно въздействие 

върху защитената зона. 

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

на РИОСВ гр. Шумен. Указани са следващите стъпки, които възложителят следва да предприеме за 

извършване на ОВОС по реда на ЗООС и оценка степента на въздействие на ИП върху защитената 

зона. 
Копие на писмото е изпратено до Община Антоново, Кметство Любичево, БДДР гр. 

Плевен, Напоителни системи Търговище и Сдружение „Зелени Балкани“, гр. Пловдив. 


