
 

 

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 Нови пазар 

документация за изработване на Проект за изменение на Общ устройствен план на 

Община Нови пазар във връзка с определяне на нови устройствени зони за бъдеща 

урбанизация в отделни поземлени имоти в землищата на гр. Нови пазар и с. Стоян 

Михайловски“ 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 информацията в представената в РИОСВ гр. Шумен документация 

обхватът на предвиденото изменение на ОУПО Нови пазар е както следва: 

 -Поземлен имот с идентификатор 52009.119.324 и поземлен имот с идентификатор 

52009.11.363, като имотите се предвиждат за чисто производствена зона (Пч), с възможност 

за изграждане на ФЕЦ, допуснати с Решение № 391-38 от 31.03.2022 г. на ОбС-Нови пазар; 

 -Поземлен имот с идентификатор 52009.119.323, като имотът се предвиди за 

предимно производствена зона (Пп), Решение № 391-38 от 31.03.2022 г. на ОбС-Нови 

пазар;  

 -Поземлен имот с идентификатор 52009.502.40, като имотът се предвиди за 

обществено обслужващи дейности (Оо), в съответствие със Заповед за одобряване на ПУП-

ПРЗ № 296/2009 г. на Кмета на община Нови пазар, Решение № 391-38 от 31.03.2022 г. на 

ОбС-Нови пазар; 

 -Поземлен имот с идентификатор 52009.15.5, поземлен имот с идентификатор 

52009.15.13, поземлен имот с идентификатор 52009.15.14 в землището на гр. Нови пазар, 

допуснати с Решение № 324-31 от 28.10.2021 г. на ОбС-Нови пазар и поземлен имот с 

идентификатор 69506.9.204 в землището на с.Стоян Михайловски, допуснат с Решение № 

322-31 от от 28.10.2021 г. на ОбС-Нови пазар за определяне на устройствена зона „Оз“ и 

разширение на гробищните паркове на двете населени места. 

Така 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, на 

основание чл.2, ал. 2, т. 2 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. 

 Проектът за изменение на Общ устройствен план на Община Нови пазар във връзка 

с определяне на нови устройствени зони за бъдеща урбанизация в отделни поземлени 

имоти с идентификатори 52009.119.324, 52009.11.363, 52009.119.323, 52009.502.40, 

52009.15.5, 52009.15.13, 52009.15.14 в землището на гр. Нови пазар и поземлен имот с 

идентификатор 69506.9.204 в землището на с. Стоян Михайловски подлежи на процедура 

по оценка за съвместимостта /ОС/ му с предмета и целите на опазване на защитените зони, 

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 (Наредба за ОС), която се извършва чрез 

процедурата по ЕО.  

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

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

Искане за преценяване на необходимостта от ЕО. 

 
 


