
 

 

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 Попово,                          

гр. Попово, ул. „Ал. Стамболийски“ № 1 документация за Изработване на проект за 

изменение на ОУПО Попово и ПУП-План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с 

идентификатор 47634.66.12 по КККР на с. Медовина общ. Попово с цел разширение на 

съществуващ гробищен парк /мюсюлмански гробища/ и промяна предназначението на 

земеделска земя за неземеделски нужди“, 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 Попово за ПИ с идентификатор 47634.66.12 по 

КККР на с. Медовина, общ. Попово за един поземлен имот на основание чл.2, ал. 2, т. 2 от 

Наредбата за ЕО подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.  
 Изработването на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 47634.66.12 по КККР на                

с. Медовина, общ. Попово с цел промяна преназначението на земята, във връзка с 

разширение на съществуващ гробищен парк /мюсюлмански гробища/, на основание чл. 2, 

ал. 2, ал.1 от Наредбата за ЕО подлежи на преценяване на необходимостта от извършване 

на ЕО. 

 За горецитираните планове ще се проведе една процедура, в която ще се разгледа 

Изменение на ОУП на Община Попово за поземлен имот с идентификатор 47634.66.12 по 

КККР на с. Медовина, общ. Попово и ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 

47634.66.12 по КККР на с. Медовина, общ. Попово.  

 Съгласно чл.4, т.2 на Наредба 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. 

 

  

 
 


