
 

 

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 Велики 

Преслав“ ЕООД документация за проект за частично изменение на Общ устройствен 

план на Община Велики Преслав в обхват на ПИ № 58222.60.15 с площ 3499 кв.м. и 

НТП: „Нива“ 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-Велики Преслав се налага, 

предвид това, че собственикът на ПИ № 58222.60.15 има инвестиционно намерение, 

свързано с изграждането на обекти за производствено-складови дейности, чиито функции 

не са съвместими с предназначението на имота. По действащия Общ устройствен план на 

Община Велики Преслав, одобрен с Решение №414 от 07.12.2017г. на Общински съвет-

Велики Преслав имота попада в устройствена зона „Зз2-земеделска земя с допустима 

промяна на предназначението“. Така заявено изменението на плана, не очертава рамката за 

бъдещо развитие на инвестиционни предложения по приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и 

приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 ЗООС, за които се предполага, че ще имат 

значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве при прилагането им и на 

основание чл.2, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична 

оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), 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.    

 Частично изменение на Общ устройствен план на Община Велики Преслав в обхват 

на Поземлен имот с идентификатор 58222.60.15 по Кадастралната карта на гр. Велики 

Преслав 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.  

 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. 

 

  


