
 

 

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 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). 

 Измененията на ОУПО в посоченият обхват,  очертаващи рамката за бъдещо 

развитие на инвестиционни предложения по приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 

ЗООС, на основание чл.2, ал. 2, т. 3 от Наредбата за ЕО представляват незначителни 

изменения и подлежат на преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.  

 Иизменения на ОУПО, касаещи Поземлени имоти с идентификатори 67283.51.13, 

67283.64.151 и 67283.51.22  по Кадастралната карта /КК/ на с. Сливак, 32250.23.1 по КК на 

с. Иглика, 72401.20.59, 72401.20.60, 72401.20.61, 72401.20.62 и 72401.20.755 по КК на с. 

Тимарево, 72285.28.424 по КК на с. Тервел, УПИ I, кв. 12а по действащия регулационен 

план на с. Хитрино, 21405.24.150 по КК на с. Добри Войниково, 12663.31.10 по КК на с. 

Върбак, 35969.4.279 и 35969.4.282 по КК на с. Каменяк, общ. Хитрино подлежат на 

процедура по оценка за съвместимостта /ОС/ им 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.  

 Посочените имоти, предмет на ЧИ на ОУПО Хитрино не попадат в границите на 

защитени територии съгласно Закона за защитените територии. 

 Поземлени имоти с идентификатори 67283.51.13 (стар номер 000013), 67283.64.151 

(стар номер 000151) и 67283.51.22 по КК на с. Сливак, Урегулиран поземлен имот I, кв. 12а 

по действащия регулационен план на с. Хитрино, 21405.24.150 по КК на с. Добри 

Войниково, 35969.4.279 и 35969.4.282 по КК на с. Каменяк, общ. Хитрино попадат в 

защитена зона /ЗЗ/ BG 0000138 „Каменица“ за опазване на природните местообитания 

(обявена със Заповед № РД-690/ 25.08.2020 г. на министъра на околната среда и водите, 

обн. ДВ бр. 80/ 11.09.2020г.) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ 

бр.77/ 2002г., изм. и доп.). Останалите имоти, предмет на разглеждане не засягат ЗЗ 

съгласно ЗБР. Относно необходимостта от извършване на проверка за допустимост по 

смисъла на чл.37, ал.2 от Наредбата за ОС, ЧИ на ОУПО Хитрино е допустимо при 

съобразяване на произтичащите от него планове, програми, проекти и инвестиционни 

предложения с: 

- режимите на защитена зона BG 0000138 „Каменица” за опазване на природните 

местообитания, определени със заповедите по чл.12, ал.6 от Закона за биологичното 

разнообразие. 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. 

 Компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ гр. Шумен.                                        

 Копие на писмото е изпратено в БДЧР гр. Варна, БДДР гр. Плевен и ОД „Земеделие“ 

гр. Шумен. 

 

  

 
 


