
 

 

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 „Кристера“ АД, гр. 

Попово документация за изработване на Проект за изменение на План за регулация и 

застрояване за УПИ I, кв. 5 по плана на промишлена зона гр. Попово, ПИ с 

идентификатор 57649.503.3224 по КККР на землище гр. Попово, за изграждане на 

„Инсталации за производство на сурови растителни масла от слънчогледово и рапично 

семе, с капацитет 500 т. преработена суровина за денонощие“ 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 действащия ПУП за имота, на основание чл.2, ал.2, т.3 от 

Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка /ЕО/ на планове и 

програми /Наредбата за ЕО/ (обн.ДВ бр.57/2004г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 70/2020г.), 

подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.  

Съгласно чл.4, т.2 на Наредба за ЕО, компетентен орган за вземане на решение е 

директорът на РИОСВ гр. Шумен. 

  Съгласно чл.37, ал.3 от Наредбата за ОС и въз основа на критериите по чл.16 от 

същата наредба, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, 

според която проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ I, кв. 5 по плана на промишлена 

зона гр. Попово, Поземлен имот с идентификатор 57649.503.3224 по Кадастралната карта 

на гр. Попово няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 

природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 

ЗЗ от мрежата Натура 2000. 

Възложителят е информиран на основание чл.91, ал.1 от Закона за опазване на 

околната среда, че процедирането по екологична оценка за изменението на плана се 

извършва независимо от процедурата по ОВОС за инвестиционното предложение за 

производство на растителни масла.  Влязлото в сила решение по ОВОС, на основание чл.82, 

ал.5 от ЗООС е задължително условие за одобряване/разрешаване на инвестиционното 

предложение по реда на специален закон – ЗУТ. 

Копие на писмото е изпратено на Община Попово. 

        

 

 
 


