
 

 

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 Хитрино 

документация за „Частично изменение на ОУП на Община Хитрино в обхват УПИ II в кв. 20 

по действащия регулационен план на с. Трем, общ. Хитрино; ПИ 61697.22.471, 61697.22.539 

и 61697.22.431 по КККР на с. Развигорово, общ. Хитрино; ПИ 67283.26.156 и 67283.26.157 

по КККР на с. Сливак, общ. Хитрино; ПИ 32250.25.108 по КККР на с. Иглика, общ. 

Хитрино; ПИ 02244.13.96, 02244.13.98, 02244.13.99 и 02244.13.1 по КККР на с. Байково и 

ПИ 73050.23.7, 73050.23.54 и 73050.15.9 по КККР на с. Трем, общ. Хитрино; ПИ 

72285.28.432, 72285.29.433, ПИ 72285.28.425 и 72285.26.406 по КККР на с. Тервел, общ. 

Хитрино; ПИ 32250.73.7 по КККР на с. Иглика, обш. Хитрино и УПИ VIII в кв. 26 по 

действащия регулационен план на с. Тимарево, общ. Хитрино“, 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). 

Частичното изменение на ОУП на Община Хитрино в обхвата УПИ II в кв. 20 по 

действащия регулационен план на с. Трем, общ. Хитрино; ПИ 61697.22.471, 61697.22.539 и 

61697.22.431 по КККР на с. Развигорово, общ. Хитрино; ПИ 67283.26.156 и 67283.26.157 по 

КК на с. Сливак, общ. Хитрино; ПИ 32250.25.108 по КК на с. Иглика, общ. Хитрино; ПИ 

02244.13.96, 02244.13.98, 02244.13.99 и 02244.13.1 по КК на с. Байково и ПИ 73050.23.7, 

73050.23.54 и 73050.15.9 по КК на с. Трем, общ. Хитрино; ПИ 72285.28.432, 72285.29.433, 

ПИ 72285.28.425 и 72285.26.406 по КК на с. Тервел, общ. Хитрино; ПИ 32250.73.7 по КК на 

с. Иглика, обш. Хитрино и УПИ VIII в кв. 26 по действащия регулационен план на с. 

Тимарево, общ. Хитрино е с цел промяна предназначението на имотите и ще детайлизира 

възможностите на територията като устройствена зона и устройствени показатели, които ще 

уточнят бъдещи инвестиционни предложения.  

Общият устройствен план на Община Хитрино е включен в обхвата на т. 10.1 от 

Приложение №1 от Наредбата за ЕО, предвид което изменението му подлежи на 

преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО), на основание чл. 

2, ал.2, т.2 от същата наредба.    

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. 

 

  

 
 


