
 

 

Приложение № 4 към чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за ЕО 
(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., 

изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) 

 

ДО  

ДИРЕКТОРА НА  

РИОСВ-ШУМЕН 

 

 

ИСКАНЕ 

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) 

 

от Нуридин Исмаил – Кмет на Община Хитрино, област Шумен 

(име, фирма, длъжност) 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР, 

 

Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от екологична 

оценка на Проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Хитрино 

(наименование на плана/програмата) 

І. Във връзка с това предоставям следната информация по чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми: 

1. Информация за възложителя на плана/програмата (орган или оправомощено по 

закон трето лице): 

Име: Община Хитрино, област Шумен  

Пълен пощенски адрес: 9780 с. Хитрино, ул. „Възраждане” № 45 

Тел./факс/ел. поща (е-mail): 05341/2250, факс 05341/2120, е-mail: kmet@hitrino.bg 

Лице за връзка: Нуридин Исмаил, Кмет на община Хитрино 

 

 

2. Обща информация за предложения план/програма 

• Основание за изготвяне на плана/програмата - нормативен или административен акт 



 

 

Общият устройствен план на Община Хитрино е одобрен с Решение № 104 от 

23.11.2018 г. на Общински съвет Хитрино, обнародвано в ДВ, бр.16 от 22.02.2019 г., посл. 

изм. с Решение №26/31.03.2022г., ДВ бр.35 от 10.05.2022г. на Общински съвет Хитрино. 

Частичното изменение на ОУПО се изготвя на основание Закона за устройство на 

територията /ЗУТ/: чл. 134, ал. 1, т. 1. За изменението на плана е издадено следното Решение 

на Общински съвет на Община Хитрино: 

 Решение №102 от 10.11.2022 г. на Общински съвет на Община Хитрино 

Представени са технически задания по чл.125 от ЗУТ с обосновка на необходимостта 

от изменение на плана, придружени от скици-проект на всяко от измененията.  

Необходимостта от изменението на ОУП е свързана с настоящата бурно изменяема 

социално – икономическа обстановка, и необходимостта да се осигурят оптимални 

устройствени условия за развитие на територията в съответствие с принципите на 

устойчивост и природосъобразност. В този смисъл настоящото изменение на ОУП е в 

непосредствена връзка с плановете и програмите за развитие на местно, регионално и 

национално ниво. Той ще допринесе за изпълнение на общинския план за интегрирано 

развитие на община Хитрино, тъй като прилагането му е свързано с привличане на 

инвестиции на територията на общината, които ще подобрят условията за живот на местното 

население.   

 

• Период на действие и етапи на изпълнение на плана/програмата 

Съгласно ЗУТ и чл.17, ал.3 от Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените 

планове, Общите устройствени планове на общини се създават за прогнозен период от 15-20 

години. ОУП на Община Хитрино е с прогнозен период до 2033 г. 

Разработеният проект за изменение на действащия Общ устройствен план влиза в сила 

по реда на ЗУТ и има срок на действие съвпадащ с този на ОУП на Община Хитрино. За 

реализирането му е необходимо преминаване през следните етапи на изпълнение: 

Етапи за изменение на ОУПО: 

- Разрешение от Общински съвет за изработване на проект за изменение на ОУПО 

въз основа на постъпило искане и задание по чл.125 от ЗУТ; 

- Преценка необходимостта от извършване на Екологична оценка на проекта за 

изменение на ОУП от  Директора на РИОСВ-Шумен; 

- Обществено обсъждане на изменението на ОУПО (при необходимост от 

извършване на Екологична оценка, общественото обсъждане на изменението на 

плана се съвместява с консултациите по ЕО); 

- Приемане на проекта за изменение на ОУПО от общинския експертен съвет 

съгласно чл.127, ал.3 от ЗУТ 

- Одобряване изменението на ОУПО  от Общински съвет. 

 

 

Етапи за реализиране на инвестиционното предложение: 

- Изменение на действащ ОУПО за територията на инвестиционното предложение 

(където се налага изменение); 

- Проект за ПУП-ПЗ;  

- Преценка необходимостта от извършване на ОВОС от Директора на РИОСВ-

Шумен; 

- Провеждане на процедура за промяна предназначението на земята на имотите, 

предмет на новите устройствени зони; 

- Получаване на виза за проектиране; 

- Изработване на технологичен проект и проекти по отделни части /Ел, ПБ и пр./; 



 

 

- Получаване на разрешение за строеж. 

 

• Териториален обхват (транснационален, национален, регионален, областен, 

общински, за по-малки територии) с посочване на съответните области и общини 

Обхвата е локален за следните отделни имоти : 

 

1. УПИ I в кв. 29 по действащия регулационен план на с. Добри Войниково, общ. 

Хитрино 

2. УПИ II в кв. 29 по действащия регулационен план на с. Добри Войниково, общ. 

Хитрино 

 

• Засегнати елементи от Националната екологична мрежа (НЕМ) 

Частичното изменение на ОУП на Община Хитрино в обхват на горецитираните имоти, 

не попада в границите на  защитени  зони  от  националната  екологична  мрежа  „Натура  

2000“,  съгласно  Закона  за  биологичното разнообразие, както и в границите на защитени 

територии, по смисъла на чл. 5 на Закона  за  защитените  територии. 

 

• Основни цели на плана/програмата 

Стратегическа цел на Общия устройствен план на Община Хитрино е да създаде основа 

за балансирано и устойчиво устройствено развитие и хармонична жизнена среда в 

урбанизираните и извънурбанизираните територии. Чрез изменението на ОУП на община 

Хитрино ще се създадат устройствени условия за развитието на посочените територии. 

С настоящото изменение на ОУП ще се създадат условия за устойчиво развитие на 

територията и реализиране на инвестиционни намерения.  

 

 • Финансиране на плана/програмата (държавен, общински бюджет или международни 

програми, други финансови институции) 

Проекта за изменение на ОУП се финансира със собствени средства от Община 

Хитрино. 

• Срокове и етапи на изготвянето на плана/програмата и наличие (нормативно 

регламентирано) на изискване за обществено обсъждане или друга процедурна форма за 

участие на обществеността 

Етапите на изготвяне на плана са описани по-горе. Изработения проект за изменение на 

Общия устройствен план се съобщава от общината на заинтересованите лица и подлежи на 

обществено обсъждане.   

Срокът за изготвяне на частичното изменение на ОУП Хитрино е 90 дни след 

съгласуване и одобряване на плановото задание и получаване на становище от страна на 

РИОСВ-Шумен. 

 

3. Информация за органа, отговорен за прилагането на плана/програмата 

Община Хитрино 

4. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програмата 



 

 

Изменението на ОУП на Община Хитрино ще бъде одобрено от Общински съвет 

Хитрино по реда на ЗУТ, след проведена процедура по реда на глава VI от ЗООС и издадено 

решение от компетентния орган РИОСВ Шумен. 

ІІ. (не е задължително за попълване) 

Моля да бъде допуснато извършването на преценка от необходимостта на екологична 

оценка (ЕО). В случаите по чл. 91, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), 

когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 

към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 

ЗООС.  

Приложение: 

А. Информация по чл. 8а, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

екологична оценка на планове и програми: 

1. Характеристика на плана/програмата относно: 

а) инвестиционните предложения по приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и приложение 

№ 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 ЗООС и/или други инвестиционни предложения с предполагаемо 

значително въздействие върху околната среда, спрямо които предлаганият план/програма 

определя критерии, нормативи и други ръководни условия от значение за бъдещото им 

разрешаване или одобряване по отношение на местоположение, характер, мащабност и 

експлоатационни условия: 

Изменението на действащите общи и подробни устройствени планове се налага 

поради бурното изменение в последните години на социално-икономически условия и 

възникването във връзка с това на нови инвестиционни инициативи, които биха имали 

положително влияние върху развитието на територията на Община Хитрино. С изменението 

се обособява чисто производствена устройствена зона (Пч) в рамките на УПИ I и II, кв.29 по 

регулационния план на с. Добри Войниково. С конкретното намерение се цели осигуряване 

на статут на конкретната територия съобразно инвестиционно намерение за изграждане на 

фотоволтаичен парк.   
 

 УПИ I и II, кв.29 по регулационния план на с. Добри Войниково се изменят от  

Рекреационна устройствена зона (Ок) в чисто производствена устройствена 

зона (Пч) 

 

б) мястото на предлагания план/програма в цялостния процес или йерархия на 

планиране и степен, до която планът/програмата влияе върху други планове и програми: 

Към настоящият момент това е първото допуснато частично изменение на Общ 

устройствен план на община Хитрино, засягащо конкретните поземлени имоти. Правилата и 

нормативите за прилагането на ОУП не се променят.  

Не са необходими промени в други планове и програми с национално, регионално или 

местно значение. Предложените изменения не противоречат на предвижданията на 

Интегрирана териториална стратегия за развитие на Североизточен регион за планиране от 

ниво 2 за периода 2021-2027 г., Областната стратегия за развитие на област Шумен и Планът 

за интегрирано развитие на община Хитрино 2021-2027 г. 

 



 

 

в) значение на плана/програмата за интегрирането на екологичните съображения, 

особено с оглед насърчаването на устойчиво развитие: 

Прилагането на плана е свързано индиректно с насърчаването на устойчиво развитие. 

Дейностите, свързани с повишаване на статуса на населението биха допринесли до 

градация на обществото, която е основа на устойчивото развитие. 

С обособяването на новите структурни единици ще се подпомогне социално – 

икономическото развитие на общината и ще се насърчи устойчивото ѝ развитие. 

Изменението ще окаже положително влияние върху населението на общината, а освен 

това местоположението на територията е благоприятно предвид добрата транспортна 

достъпност, релефните и климатични дадености на района. 

 

г) екологични проблеми от значение за плана/програмата: 

На територията, предмет на изменението на ОУП няма значими екологични проблеми. 

При спазване на изискванията на екологичното законодателство не се очаква бъдещо 

замърсяване или дискомфорт на компонентите на околната среда. 

д) значение на плана/програмата за изпълнението на общностното законодателство в 

областта на околната среда: 

Общият устройствен план е инструмент на местната власт, с който се формулират и 

провеждат определени устройствени политики за дадени територии. Реализирането на 

настоящото изменение на ОУП ще се извърши в съответствие със законодателството в 

областта на околната среда, ще се извърши преценка на необходимостта от извършване на 

екологична оценка от  компетентния орган - РИОСВ Шумен. 

е) наличие на алтернативи: 

Не се предлагат алтернативи на настоящото частично изменение на ОУП, предвид 

собствеността на земите, характера и местоположението на имотите и други дадености. 

 

2. Обосновка на конкретната необходимост от изготвянето на плана/програмата: 

Необходимостта от реализацията изменението на ОУП по изискванията на ЗУТ е да се 

осигурят оптимални устройствени условия за развитие на територията в съответствие с 

принципите на устойчивост и природосъобразност. В този смисъл настоящото изменение на 

ОУП е в непосредствена връзка с плановете и програмите за развитие на местно, регионално 

и национално ниво. Той ще допринесе за изпълнение на общинския план за интегрирано 

развитие на община Хитрино, тъй като прилагането му е свързано с привличане на 

инвестиции на територията на общината, които ще подобрят условията за живот на местното 

население.   

Основание за изменението на действащият ОУПО Хитрино дава чл. 134, ал.1, т.1 от 

ЗУТ. 

Основание за изработване на последващите подробни устройствени планове се 

съдържа в чл. 12, ал. 2 от ЗУТ и чл. 59, ал. 1 от ЗУТ. 

 

3. Информация за планове и програми и инвестиционни предложения, свързани с 

предложения план/програма: 



 

 

Изменението на Общ устройствен план на Община Хитрино не е свързано с други 

инвестиционни предложения, планове и програми. 

За имотите, предмет на изменението, няма утвърдени с устройствен или друг план 

дейности, които да противоречат на настоящото изменение. 

Основната цел на техническото задание за частично изменение на ОУП е да обоснове 

необходимостта от изработването на проекта, да постави изисквания относно вида на 

изменението, териториалния му обхват и етапите за изработване. Заданието се придружава 

от скици-предложения на изменението, които са графическото му изражение. С проекта за 

изменение на ОУПО Хитрино се цели създаване на устройствена основа, необходима за 

реализиране на бъдещи инвестиционни намерения. 

 

4. Характеристики на последиците и на пространството, което е вероятно да бъде 

засегнато, като се отчитат по-специално: 

а) вероятността, продължителността, честота и обратимостта на последиците: 

Поземлените имоти, които попаднат в обхвата на изменението на ОУП в настоящият 

момент са в строителните граници на населеното место.  

За достъп до тех няма да се изграждат нови пътни връзки - ще се ползват съществуващи 

пътища. 

Местоположението на имотите е съобразено с дейността, която ще се развива на 

територията и е благоприятно предвид добрата транспортна достъпност, релефните и 

климатични дадености на района. 

Продължителността на въздействие върху компонентите на околната среда се очаква 

да бъде най-силно изразено на етапа на строителните дейности. Очакваното въздействие ще 

е обратимо с продължителност само при изграждане. При последващата експлоатация не се 

очакват негативни въздействия  при спазване изискванията на екологичното 

законодателство. 

 

б)  кумулативните въздействия: 

Не се очакват кумулативни въздействия от реализацията на изменението на ОУП. 

в) трансграничното въздействие: 

Изменението на ОУП не предполага наличие на трансгранично въздействие. 

г) рисковете за човешкото здраве или околната среда, включително вследствие на 

аварии, размер и пространствен обхват на последствията (географски район и брой 

население, които е вероятно да бъдат засегнати) 

Характера на дейността, която се предвижда да се реализира в резултат на изменението 

на ОУП няма вероятност да доведат до риск за здравето на хората или околната среда. В 

имотите не се предвиждат дейности водещи до замърсяване или увреждане на компонентите 

на околната среда. При строителството и експлоатацията не се очаква потенциален ефект и 

риск за здравето на хората или околната среда, вкл. вследствие на аварии, размер и 

пространствен обхват на последствията. 

При разглежданите дейности съществува риск от инциденти в границите на нормалния 

риск, както при всяка друга дейност. Не се отделят вредности и изпарения в работната среда, 

опасни за човешкото здраве. По отношение на трудовия риск, опасности съществуват, както 

при всяка дейност – необходимо е стриктно спазване на технологичната дисциплина. 



 

 

При изпълнение на мерките за предотвратяване на възможни опасности за работещите 

ще бъде място за работа, гарантиращо безопасни и здравословни условия за труд. Не се 

предполага наличие на риск от възникване на аварии. 

 

д) очакваните неблагоприятни въздействия, произтичащи от увеличаване на 

опасностите и последствията от възникване на голяма авария от съществуващи или нови 

предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, съгласувани по реда на 

ЗООС, за случаите по чл. 104, ал. 3, т. 3 ЗООС: 

На територията на община Хитрино няма съществуващи и не се предвижда изграждане 

на нови предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал.  

Не се очакват неблагоприятни въздействия, произтичащи от увеличаване на 

опасностите и последствията от възникване на голяма авария. Изменението на ОУП не е 

свързано с експлоатация на съществуващи или нови предприятия/съоръжения с нисък или 

висок рисков потенциал, съгласувани по реда на ЗООС, за случаите по чл. 104, ал. 3, т. 3 

ЗООС 

 

е) величината и пространственият обхват на въздействията (географски район и брой 

на населението, които е вероятно да бъдат засегнати): 

Предлаганото минимално изменение на ОУП сравнено с настоящият характер на 

устройството на територията и свързаната с това изменение дейност не предполагат 

засегнато население. Величината и пространственият обхват на минималните очаквани 

въздействия са силно ограничени в рамките на изследваната територия. 

ж) ценността и уязвимостта на засегнатата територия (вследствие на особени 

естествени характеристики или на културно-историческото наследство; превишението на 

стандарти за качество на околната среда или пределни стойности; интензивно земеползване): 

Засегнатата територия не представлява уязвима територия в следствие реализирането 

изменението на плана. Реализирането на плана не предполага превишение на стандарти за 

качество на околната среда или пределни стойности. Не се предвижда интензивно 

земеползване. В предложената за изменение устройствена територия няма обявени 

паметници на културно-историческото наследство. Временно да бъде прекратена дейността 

ако бъдат отрити находки, които имат признаци на паметници на културата. Дейността да 

бъде възстановена след даване на указания от съответните  експерти. 

з) въздействието върху райони или ландшафти, които имат признат национален, 

общностен или международен статут на защита: 

По класификацията на Международната асоциация за ландшафтна екология (МАЛЕ - 

IALE) територията попада в типа на изкуствените ландшафти. Според Петров (1997, 

Физическа география на България) районът може да бъде отнесен към Клас „Урбанизирани 

ландшафти“. Реализацията на предложенията ще предизвика минимални промени в 

съществуващият ландшафт. 

Екологичната обстановка в изследваната територия,  предполага  бъдещо  устойчиво 

развитие на територията. Според характеристиката на ИП не се предвиждат постоянни 

източници на замърсяващи емисии от битов или производствен характер - по отношение на 

атмосферния въздух, почвите, повърхностните и подземни води. По време на монтирането 

на съоръженията и по време на експлоатацията им, не се очаква превишаване на допустимите 



 

 

норми на сетивни емисии, прах, шум и др., не се предполага нарушаване на режима на 

подпочвените води  на територията  и режима  на водните басейни. 

 

Очаквани въздействия върху компонентите на околната среда: 

- Атмосферен въздух:  

Характерът на дейностите, предвидени в изменението на ОУП не предполага отделяне 

на вещества, водещи да изменение качеството на атмосферния въздух и на практика няма да 

промени фоновите съдържания на прах и вредни вещества в атмосферния въздух на района. 

Много слабо въздействие върху този компонент, свързано с евентуално запрашаване на 

въздуха  се очаква само по време на строителството, но то ще бъде краткотрайно и временно 

и в рамките на допустимите норми. За предотвратяване на негативното влияние върху 

повишаване нивото на прах в атмосферния въздух по време на строителството ще се 

предвиди: 

- Своевременно и регулярно оросяване на пътищата по време на строителството,  през  

сухите и топли периоди.  

- Ограничаване на прахоотделянето при строителните работи, при транспортиране на 

материала и санитарно хигиенните изисквания за безопасна работа. 

Очаква се по време на строителството  да се повиши слабо шумувото въздействие от 

работещата техника през деня, но то ще бъде временно и краткотрайно. 

  

- Води 

През територията на община Хитрино преминават две реки - Каменица и Пакоша, които 

дренират водите си към р. Провадийска и р. Камчия. Характерът на дейността от 

реализацията на изменението на плана не води до замърсяване на повърхностите и  

подземните води, както и до промяна на техния режим. Не се очаква отрицателно 

въздействие върху режима и общото състояние на водните екосистеми вследствие 

строителството и експлоатацията. 

        

- Почва и земни недра  

Разглежданата територия е урбанизирана. Ще се използват максимално 

съществуващите пътища. Ще се регламентира движението на транспортни средства в района 

и да не се допуска утъпкване на почвата извън пътищата. Ще се работи на тесен фронт при 

изкопите за кабелните трасета. Непосредствено след извършване на обратната засипка да се 

извършва рекултивация, там където е възможно. Няма да се допускат разливи на горива и 

смазочни материали от строителната и транспортна техника. 

Предвид горното не се очаква дейността да окаже отрицателно въздействие върху 

качествата на почвата и земните недра.  

 

- Ландшафт 

Реализиране на дейността няма да повлияе негативно върху ландшафта на района. За 

предотвратяване нарушаването на ландшафта на района се предвижда: Почистване на целия 

район от натрупаните по време на строителството отпадъци и недопускане замърсяване с 

такива при експлоатацията на обекта, както и запазване на характеристики на ландшафта 

чрез мероприятия за поддържане на околните пространства в добър естетичен вид и визуално 

възприятие. 

 

- Природни обекти, минерално разнообразие, биологично разнообразие и неговите 

елементи  



 

 

При реализацията на изменението на ОУП не се засяга компонента минерално 

разнообразие.   

Имотите предмет на разглеждане не попадат в границите на  защитени  зони  от  

националната  екологична  мрежа  „Натура  2000“,  съгласно  Закона  за  биологичното 

разнообразие, както и в границите на защитени територии, по смисъла на чл. 5 на Закона  за  

защитените  територии. Най-близко разположена е ЗЗ „Каменица“ BG0000138. Няма 

вероятност реализацията на изменението на плана да причини значителни процентни загуби 

и фрагментация на местообитания. 

 

- Отпадъци, които се очаква да се генерират  

При строителството няма да се генерира голямо количество отпадъци. Ще се 

използват основно метални конструкции и строителни материали със съответните 

сертификати. 

Очаква се образуването на: 

1. Строителни отпадъци – да не се допуска замърсяване на имотите, обект на 

инвестиционното предложение и прилежащите терени с горивни и смазочни материали  при 

работата на машините, както и с битови отпадъци от обслужващия персонал.  

2. Земни маси от изкопни работи – неопасни. Ще се използват основно за оформяне 

на вертикалната инфраструктура и обратна засипка. 

3. При експлоатацията не се формират отпадъци. 

Реализацията на изменението на ОУП не предвижда дейности, които да замърсяват или 

да доведат до дискомфорт на компонентите на околната среда.  

 

Във връзка с гореописаното може да се направи заключението, че изменението на ОУП  

няма да предизвика сукцесионни процеси, водещи до мащабна промяна в условията на 

средата, няма да окаже отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда и да 

доведе до замърсяването или дискомфорта им. По време на експлоатацията не се очаква 

генериране на опасни за околната среда, населението и популациите отпадъци.  

 

5. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия и на 

съседните ѝ територии, таблици, схеми, снимки и други - по преценка на възложителя, 

приложения:Към преписката представена в РИОСВ Шумен са приложени одобрените от 

Общински съвет Хитрино Задания за изменение на ОУПО Хитрино, с приложени към него 

графични материали показващи конкретния обхват на изменението на плана.  

6. Нормативни изисквания за провеждане на наблюдение и контрол по време на 

прилагане на плана или програмата, в т.ч. предложение на мерки за наблюдение и контрол 

по отношение на околната среда и човешкото здраве: 

Екологичната обстановка в изследваната територия,  предполага  бъдещо  устойчиво 

развитие на територията.  

При реализация на дейностите, предвидени с изменението на ОУП ще бъдат спазени 

всички законови изисквания с цел свеждане до минимум вероятните негативни въздействия 

върху компонентите на околната среда. При спазване на законоустановените изисквания и 

мерки не се очаква отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.  

За недопускане и предотвратяване на евентуални негативни въздействия при 

строителството  и експлоатацията се предвиждат следните мерки:  

o При извършване на земни работи ще се поддържа необходимата влажност на 

земната основа чрез оросяване за намаляване на емисиите от прах, особено при 

ветрови условия; 



 

 

o Строителните отпадъци и земни маси ще се депонират само на регламентирани 

депа, съгласувани с местните власти и своевременно да се извозват; 

o Всички дейности с отпадъци ще се извършват в съответствие със Закона за 

управление на отпадъците; 

o Строителната механизация ще се поддържа в техническа изправност и ще бъде 

оборудвана с необходимите технически средства за редуциране на емисиите от 

изгорели газове и шум; 

Изменението на ОУП следва да бъде реализирано при стриктно спазване на заложените 

в „Правила и нормативи за прилагане на ОУП“ изисквания към устройствена зона.  

За резултатите от наблюдението и контрола, съгласно чл.127, ал.9 от ЗУТ и чл.30, ал.1 

от Наредбата за ЕО, ежегодно, преди приемане от общински съвет, докладите за изпълнение 

на ОУПО Хитрино да се представят в РИОСВ Шумен. 

 

7. Информация за платена такса и дата на заплащане. 

Б. Електронен носител - 1 бр.  

˅ Желая решението да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения 

адрес на електронна поща. 

˅ Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга 

на посочения от мен адрес на електронна поща. 

 Желая решението да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор. 

 

 

 

 

Дата: .....................                                            Възложител: ............................... 

                                                                                                   (подпис) 


