
 

 

СЪОБЩЕНИЕ  

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

 

 РИОСВ гр. Шумен приема представената от възложителя „ЕКО КОМПЛЕКС 

СТАНАТА“ ЕООД,, гр. Варна  документация за „Възстановяване в експлоатация на 

съществуващи профилакториум и парокотелно със складове, находящи се в местността 

„Станата“, представляващи сгради с идентификатори 52009.101.984.1 и 52009.101.984.2 по 

КК на гр. Нови пазар и изграждане на нови сгради с предназначение- за социални услуги в 

общността от резидентен тип в ПИ № 52009.101.984, след промяна предназначението в 

съответствие с предвижданията на Общия устройствен план на Община Нови пазар и 

придобиване правото на собственост върху земята“, 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). 

 Съгласно представената информация възложителят предвижда след промяна на 

предназначението и придобиване правото на собственост върху земята на ПИ  № 

52009.101.984, местност „Станата“, гр. Нови пазар с площ 5799 кв.м. и НТП: „Друг вид 

дървопроизводителна гора“ да изгради нови сгради с предназначение- за социални услуги 

и/или интегрирани здравно-социални услуги в общността, за резидентна грижа за възрастни 

хора. Приложено е Задание по чл. 125 от ЗУТ към ПУП за План за застрояване за ПИ 

52009.101.984 по плана на гр. Нови пазар, съгласно информацията в което:  

- с проекта за изменение на действащ ПУП-ПЗ се предвижда смяна на предназначението на 

имот частна държавна собственост върху който има изградени сгради, Ваша собственост; 

- в частта ПУП-ПЗ се предвижда уточняване на линиите за застрояване в новообразувания 

УПИ и устройствения статут на заварените постройки. 

 Подробните устройствени планове, в т.ч. планове за застрояване попадат в обхвата 

на т.9 от Приложение №2 към чл.2, ал.2, т.1 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), и на основание 

чл.2, ал.2 от Наредбата за ЕО, ПУП-ПЗ за ПИ № 52009.101.984 по КК на гр. Нови пазар 

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. 

 

  

 
 


