
 

 

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 Община Венец 

документация за изменение на ОУП на Община Венец в обхват на поземлени имоти в 

землищата на селата Габрица, Черноглавци и Дренци, 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). 

Изменението на ОУП на Община Венец на основание чл.2, ал.2, т.2 от Наредбата за 

ЕО подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.  

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

Частичното изменение на Общ устройствен план на Община Венец, касаещо 

Поземлени имоти с идентификатори 14132.20.525, 14132.20.527, 14132.16.213, 14132.14.211, 

14132.13.206, 14132.15.218, 14132.11.231 и 14132.11.232 по Кадастралната карта на с. 

Габрица, 81061.23.450 по КК на с. Черноглавци и 23724.15.206 по КК на с. Дренци, общ. 

Венец подлежи на процедура по оценка за съвместимостта /ОС/ му с предмета и целите на 

опазване на защитените зони /ЗЗ/, съгласно разпоредбите на чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, 

проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените 

зони (Наредбата за ОС), която се извършва чрез процедурата по ЕО.  

Имотите, предмет на ЧИ на ОУПО Венец не попадат в границите на защитени 

територии съгласно Закона за защитените територии (ДВ бр.133/ 1998г., изм. и доп.) и 

защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр.77/ 2002г., 

изм. и доп.). Най- близко разположеният имот до защитена зона /ЗЗ/ BG 0000138 „Каменица” 

за опазване на природните местообитания (обявена със Заповед № РД-690/ 25.08.2020 г. на 

министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр. 80/ 11.09.2020г.) е Поземлен имот с 

идентификатор 14132.20.525 по Кадастралната карта на с. Габрица, общ. Венец, намиращ се 

на отстояние от около 6,085км от ЗЗ.   

РИОСВ- гр. Шумен ще извърши преценката за вероятната степен на отрицателно 

въздействие върху ЗЗ съгласно чл.37 от Наредбата за ОС, на етап представяне на Искане за 

преценяване на необходимостта от ЕО. 

  

 
 


