
 

 

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 Търговище 

документация за изменение на ОУПО на Община Търговище и на действащия ПУП-ПЗ за 

имоти с идентификатори 73626.33.92 и 93 (стар 73626.33.8) по КККР на гр. Търговище, 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). 

Според приложеното задание, изменението на ОУПО-Търговище се налага, предвид 

това, че собственикът на ПИ 73626.33.92 и 73626.33.93 (стар 73626.33.8) възнамерява да 

развие производствено-складови и обслужващи дейности, като изгради за това 

необходимите сгради за административно, производствено и складово предназначение, 

както и свързаната с дейността техническа инфраструктура; Теренът със собствен 

устройствен статут Т6 (за озеленяване със специфично предназначение – гробищен парк) ще 

се разшири в източна посока, като обхване прилежащите части от имоти, разположени 

между парка и проектния източен обход на града. Таза заявени измененията на плана, 

очертаващи рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по приложение № 2 

към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и на основание чл.2, ал. 2, т. 3 от Наредбата за условията 

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

представляват незначителни изменения и подлежат на преценяване на необходимостта от 

извършване на ЕО.  

Съгласно чл.4, ал.2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за вземане на 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. 

 

  

 
 


