
 

 

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 възложителите Б* К* и А* К*, гр. 

Търговище документация за: Строеж: „Водопроводно отклонение за ПИ 73626.122.9, с. 

Разбойна, местност „Разбойнишка Кория”, общ. Търговище“ 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 уведомлението за реализиране на инвестиционното 

предложение е изготвен ПУП – парцеларен план за елементи на техническата 

инфраструктура извън границите на населените места, който е одобрен с Решение № 20 по 

протокол 39/30.06.2022 г. от Общински съвет Търговище; дължината на трасето е 46,50 

л.м., като ще преминава през общински път и обслужващ полски път с идентификатор 

73626.122.2 – общинска собственост. 

  Подробните устройствени планове, в т.ч. парцеларни планове за елементи на 

техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии попадат в 

обхвата на т.9 от Приложение №2 към чл.2, ал.2, т.1 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), и на основание 

чл.2, ал.2 от Наредбата за ЕО ПУП-ПП за изграждане на водопроводно отклонение за ПИ 

73626.122.9, с. Разбойна, местност „Разбойнишка Кория”, общ. Търговище 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.    

 ПУП-ПП за изграждане на водопроводно отклонение за Поземлен имот с 

идентификатор 73626.122.9 по Кадастралната карта на с. Разбойна, общ. Търговище 

подлежи и 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). Съгласно чл.4 от Наредбата за ОС, във връзка с чл.1, ал.2 на 

наредбата за ЕО, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ЕО. 

 Въз основа на възможността предвидена в чл.10, ал.3 от Наредбата за ОС, РИОСВ- 

гр. Шумен ще извърши преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху 

ЗЗ на основание чл.37 от наредбата, след представяне на Уведомление за план, програма, 

проект, съгласно Приложение № 2 към чл. 10, ал. 1 от наредбата за ОС и Искане за 

преценяване на необходимостта от ЕО. 

 

 Копие на писмото е изпратено до Община Търговище. 


