
 

 

СЪОБЩЕНИЕ  

по чл.8, ал.4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми 

 

 РИОСВ гр. Шумен приема представените от възложителя Ф* З* документация за 

изграждане и обособяване на овцеферма и от Община Хитрино-Заповед № РД-

18/01.02.2019г., с която се разрешава Изработване на изменение на Подробен устройствен 

план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за обединение на УПИ IX-113, УПИ XI-

113 и УПИ XVI-113, кв. 16 по действащия план за регулация на с. Иглика, общ. Хитрино в 

нов УПИ IX-113, като се променя предназначението от „малкоетажно жилищно 

строителство“/Мж/ в „предимно производствена/Пп/ зона „за изграждане на животновъдна 

ферма“, като информиране на компетентния орган по околна среда по реда на чл.8, ал.1 от 

Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО за планове и програми (посл. изм и 

доп. ДВ бр. 70/2020г. (Наредбата за ЕО). 

 Подробните устройствени планове, в това число плановете за застрояване попадат в 

обхвата на т. 9.1. от Приложение № 2 към чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за екологична 

оценка /ЕО/ на планове и програми /Наредбата за ЕО/ (обн.ДВ бр.57/2004г., посл. изм. и 

доп. ДВ бр.70/2020г.). На основание чл.2, ал.2, т.1 от Наредбата за ЕО, изготвянето на 

проект на изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-

ПРЗ/ за обединение на УПИ IX-113, УПИ XI-113 и УПИ XVI-113, кв. 16 по действащия 

план за регулация на с. Иглика, общ. Хитрино в нов УПИ IX-113 и промяна от 

„малкоетажно жилищно строителство“/Мж/ в „предимно производствена/Пп/зона“ - „за 

изграждане на животновъдна ферма“, подлежи на преценяване на необходимостта от 

извършване на ЕО. 

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

 Съгласно 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 (ДВ бр. 73/11.09.2007 г.), следва да се 

извърши процедура по реда на Наредбата, чрез процедурата по преценяване на 

необходимостта от извършване на ЕО, при спазване на специалните разпоредби на ЗБР. 

 

  

 
 


