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ДО  

ДИРЕКТОРА НА 

РИОСВ-ШУМЕН 

 

ИСКАНЕ 

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

От ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР, ЕИК 000931575, Адрес: обл. Шумен, общ. Нови пазар, гр. 

Нови пазар 9900, ул. „Васил Левски” № 3, телефон: +359 (0)537 23311, +359 (0)537 23312, 

факс: +359 (0)537 24010, email: npazar@icon.bg 

(име, фирма, длъжност) 

Уважаеми г-н Директор, 

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

на:„Проект за изменение на Общ Устройствен план на Община Нови пазар във връзка с 

определяне на нови устройствени зони за бъдеща урбанизация в отделни поземлени 

имоти в землищата на гр. Нови пазар и с. Стоян Михайловски“ 

(наименование на плана/програмата) 

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 НОВИ ПАЗАР, ЕИК 000931575, Адрес: обл. Шумен, общ. Нови 

пазар, гр. Нови пазар 9900, ул. „Васил Левски” № 3, телефон: +359 (0)537 23311, +359 (0)537 

23312, факс: +359 (0)537 24010, email: npazar@icon.bg 

Пълен пощенски адрес: обл. Шумен, общ. Нови пазар, гр. Нови пазар 9900, ул. „Васил 

Левски” № 3 

Тел./факс/ел. поща (е-mail): телефон: +359 (0)537 23311, +359 (0)537 23312, факс: +359 

(0)537 24010, email: npazar@icon.bg Лице за контакти: Петя Атанасова – Н-к отдел”ТСУ, ЕЗ и 

ППОСЕОС” при община Нови пазар 

Лице за връзка: Петя Атанасова – Н-к отдел”ТСУ, ЕЗ и ППОСЕОС” при община Нови 

пазар 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIC OF BULGARIA 

NOVI PAZAR MUNICIPALITY 
Mayor’sphone:+ 359 + 0537 /2 3466 

Fax::  + 359 + 0537 / 2 40 10 

Fax:  +359+0537/95530 

http://novipazar.acstre.com 

E-mail:npazar@icon.bg 

novipazar@novipazar.bg 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 
КМЕТ телефон:+359 + 0537 /2 3466 

Факс: +  359 + 0537 /2 40 10 

Факс:+359+0537/95530 

Зам кмет : 

телефон +359 + 0537 /95523 

+359 + 0537 /95525 

 

 

Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2015 

mailto:npazar@icon.bg
mailto:npazar@icon.bg


ИСКАНЕЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО) 

„Проект за изменение на Общ Устройствен план на Община Нови пазар във връзка с определяне на нови устройствени зони за 

бъдеща урбанизация в отделни поземлени имоти в землищата на гр. Нови пазар и с. Стоян Михайловски“ 

 

 

Стр. 2от31 

 

Пъленпощенскиадрес: обл. Шумен, общ. Новипазар, гр. Новипазар 9900, ул. 

„ВасилЛевски” № 3 

Тел./факс/ел. поща (е-mail): телефон: +359 (0)537 23311, +359 (0)537 23312, факс: +359 

(0)537 24010, email: npazar@icon.bg 

2. Обща информация за предложения план/програма  

а)Основание за изготвяне на плана, програмата и проекта - нормативен или 

административен акт; 

Разрешение за изработване на проект за устройствен план се дава с решение на 

общинския съвет по предложение на кмета на общината. Изготвянето на подробен 

устройствен план се извършва по реда на Раздел III. „Създаване, обявяване и одобряване на 

устройствените планове“ на Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Разрешение за 

изработване на проект за подробен устройствен план може да се даде от съответния 

компетентен орган и по искане и за сметка от заинтересувани лица - собственици на 

поземлени имоти, концесионери, лица, които имат право да строят в чужд имот по силата на 

закон, или други лица, определени в закон. 

Проектите за устройствените планове се изработват въз основа на задание по чл. 125 

от ЗУТ, включващо при необходимост опорен план, както и на допълнителна информация, 

свързана с устройството на съответната територия, осигурена от общините, Агенцията по 

геодезия, картография и кадастър, централните и териториалните администрации и 

дружества, които изработват специализирани карти, регистри и информационни системи. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, и ал.2 ЗМСМА, във връзка с чл. 124, ал. 1 и чл. 134, 

ал. 1, т.1 и т. 2 от ЗУТ Общински съвет Нови пазар с Решение № 391 по Протокол № 38 от 

31.03.2022 год. взема решение за изработване на проект за частично изменение на Общия 

устройствен план на община I юви пазар (ОУПО) в следния обхват: 

 Поземлен имот с идентификатор 52009.119.324 и поземлен имот с 

идентификатор 52009.11.363, като имотите се предвиждат за чисто 

производствена зона (Пч), с възможност за изграждане на ФЕЦ; 

 Поземлен имот с идентификатор 52009.119.323, като имотът се предвиди за 

предимно производствена зона(Пп) 

 Поземлен имот с идентификатор 52009.502.40, като имотът се предвиди за 

обществено обслужващи дейности (Оо), в съответствие със Заповед за 

одобряване на ПУП-ПРЗ № 296/2009 г. на Кмета на община Нови пазар; 

 Поземлен имот с идентификатор 52009.15.5, поземлен имот с идентификатор 

52009.15.13, поземлен имот с идентификатор 52009.15.14 в землището на 

гр.Пови пазар, допуснати с Решение № 324-31 от 28.10.2021 г. на ОбС-Пови 

пазар и поземлен имот с идентификатор 69506.9.204 в землището па с.Стоян 

Михайловски, допуснат с Решение № 322-31 от от 28.10.2021 г. на ОбС-Пови 

пазар, с което гореописаните процедури и настоящата, се обединяват в една. 

С Решение № 391 по Протокол № 38 от 31.03.2022 е одобрено задание за изработване 

на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Нови пазар. Решение № 391 по 

Протокол № 38 от 31.03.2022 г. е представено в Приложение № 1 към настоящото 

уведомление. 
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б)Период на действие и етапи на изпълнение на плана, програмата и проекта: 

 Съгласно плановото задание за изработване на ОУП на Община Нови пазар, 

прогнозния период 20 години. 

Разработеният проект за изменение на Общия устройствен план влиза в сила от датата 

на одобряването му. За реализирането му е необходимо преминаване през следните етапи на 

изпълнение: 

 Изготвяне на Задание за проектиране изменение на ОУП на основание чл.125, 

ал. 2 от ЗУТ. 

 Издаване на Решение от Общински съвет за изработване на проект за 

изменение на плана. 

 Издаване на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на 

Екологична оценка от Директора на РИОСВ-Шумен; 

 Обществено обсъждане на проекта за изменение на ОУП (респективно и 

Екологична оценка при наличие на такава); 

 Приемане на проект за изменение на ОУП от Общинския експертен съвет; 

 Одобряване на проект за изменение на ОУП от Общински съвет; 

 Решението на Общински съвет за одобрява на проект за изменение на ОУП се 

обнародва  в Държавен вестник. Обжалването не спира изпълнението на плана. 

в) Териториален обхват (национален, регионален, областен, общински, за по-малки 

територии) с посочване на съответните области и общини: 

Община Нови пазар се намира в Шуменска област. Съседни общини са: на изток - 

Община Ветрино, Община Вълчи дол, част от област Варна; на запад — Хитринска и 

Шуменска общини; на юг - Община Каспичан, а на север граничи с Община Каолиново и 

Община Никола Козлево. Област Шумен е една от 28-те области на България, намира се в 

Североизточна България и заема площ от 3390,2 км2. Територията на Шуменска област 

обхваща части от Дунавската хълмиста равнина (на север), Лудогорието, Предбалкана и 

Източна Стара планина (на юг). Областта е сравнително бедна на водни ресурси, тук 

протичат реките Провадийска и Голяма Камчия, най-големият язовир е Тича. В състава на 

областта влизат 151 населени места и 10 общини: Венец, Върбица, Хитрино, Каолиново, 

Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Велики Преслав, Смядово и Шумен. Разположена е в 

живописен район между Лудогорското и Провадийското плато. 

Община Нови пазар отстои на 25 км. от областния център Шумен и на около 60 км. от 

град Варна. Разположена е на 317.65 площ. Тук преобладава равнинният терен на Добруджа 

и силно начупената повърхнина на Предбалкана. Най-високата точка е местността "Станата", 

намираща се на изток от общинския център. През община Нови пазар минава 

автомагистралата София-Варна, а северните Черноморски курорти са на 60 км. от града. 

Разстоянието до пристанище Русе е 140 км. Това благоприятно географско разположение, 

както и непосредствената близост на Плиска и Мадара, които отстоят само на 5км., е 

предпоставка за инвеститорски интерес. Общината включва селата Стоян Михайловски, 

Мировци, Зайчино Ореше, Енево, Сечище, Правенци, Жилино, Нзбул, Тръница, Стан, 

Беджене, Писарево, Преселка, Войвода, Памукчии. 

Общата територия на общината възлиза на 317 646 дка площ. По данни на „Служба по 

геодезия, картография и кадастър — гр. Шумен, площта на Нови пазар с неговото землище е 
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35795,48дка, като най-голям дял има земеделската земя — 28435,46дка. Земите са 

разпределени в следния вид: 

 Земеделска - 28435,46 дка 

 Горска - 1337,42 

 Урбанизирана - 4516,70 

 Водни течения - 833,64 

 Транспорт и инфраструктура - 672,26 

Основните селскостопански култури отглеждани в Общината са пшеница, ечемик, 

овес, царевица и др. Общият селскостопански фонд е 231 904,6 дка, от които: ниви - 163 

135,8 дка; мери и пасища - 26 603,5 дка; трайни насаждения — 10 036,7дка; естествени 

ливади - 1 321 дка; необработваема земя - 19 903,4дка, по данни от „Общинска служба 

Земеделие — гр. Нови Пазар“. 

Община Нови пазарсе състои от 16 населени места — 15 села и 1 град. Територията на 

общината е 317 646 дка, която е 9,37% от територията на Шуменска област. 

Община Нови пазар граничи със 7 общини: 

 на изток - с общини Ветрино и Вълчидол в област Варна; 

 на запад – с общини Шумен и Хитрино; 

 на юг – с община Каспичан; 

 на север – с общини Каолиново и Никола Козлево 

Общата територия на общината възлиза на 317 646 дка площ. 

Фигура № 2.в-1. Карта на Община Нови пазар 
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Обхвата на настоящия проект за изменение на ОУП на община Нови пазар е в рамките 

на: 

 Поземлен имот с идентификатор 52009.119.324 и поземлен имот с 

идентификатор 52009.11.363, като имотите се предвиждат за чисто 

производствена зона (Пч), с възможност за изграждане на ФЕЦ; 

 Поземлен имот с идентификатор 52009.119.323, като имотът се предвиди за 

предимно производствена зона (Пп) 

 Поземлен имот с идентификатор 52009.502.40, като имотът се предвиди за 

обществено обслужващи дейности (Оо), в съответствие със Заповед за 

одобряване на ПУП-ПРЗ № 296/2009 г. на Кмета на община Нови пазар; 

 Поземлен имот с идентификатор 52009.15.5, поземлен имот с идентификатор 

52009.15.13, поземлен имот с идентификатор 52009.15.14 в землището на гр. 

Пови пазар, допуснати с Решение № 324-31 от 28.10.2021 г. на ОбС-Пови пазар 

и поземлен имот с идентификатор 69506.9.204 в землището па с. Стоян 

Михайловски, допуснат с Решение № 322-31 от от 28.10.2021 г. на ОбС-Пови 

пазар, с което гореописаните процедури и настоящата, се обединяват в една. 

г) Засегнати елементи от Националната екологична мрежа (НЕМ) 

 Националната екологична мрежа (НЕМ) се изгражда според изискванията на Закона 

за биологичното разнообразие. Нейните цели са: дългосрочно опазване на биологичното, 

геологично и ландшафтно разнообразие; осигуряване на достатъчни по площ и качество 

места за размножаване, хранене и почивка, включително при миграция, линеене и зимуване 

на дивите животни; създаване на условия за генетичен обмен между разделени популации и 
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видове; участие на Република България в европейските и световни екологични мрежи; 

ограничаване на негативното антропогенно въздействие върху защитени територии. 

Националната екологична мрежа се състои от защитени територии, обявени според 

изискванията на Закона за защитените територии, и защитени зони, които се обявяват според 

изискванията на Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания 

и на дивата флора и фауна и Директива 2009/147/ЕИО на Съвета относно опазването на 

дивите свине. 

На територията на Община Нови пазар не са разположени защитени зони и/или 

защитени територии. 

Частичното изменение на ОУПО Нови пазар не предполага въздействие върху 

елементите на НЕМ разположени териториално върху други съседни общини или области. 

Най  - близкият водоприемник за района е р. Крива, която преминава през 

територията на общината.Имотите, предмет на промяната на ОУПО, не попадат в близост до 

заливаемите и зони. 

Съгласно изискванията на Закона за водите (ЗВ) всички води и водни обекти се 

опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото 

количество  и  качество  на  водите  и  здравословна  околна  среда,  съхраняване  на 

екосистемите, запазване на ландшафта и предотвратяване на стопански щети, като за 

постигане на тези цели се определят зони за защита на водите. По смисъла на ЗВ "зона за  

защита  на  водите"  е  територията  на  водосбора  на  повърхностно  водно  тяло  или 

земната повърхност над подземно водно тяло. 

Нормалното развитие на водната екосистема изисква наличие в нея на биогенните 

елементи азот, фосфор, въглерод, водород, кислород, сяра и др. От изброените елементи 

азотът  и  фосфорът  и  техните  съединения  играят  най-важната  роля  за  растежа  на 

популациите на водната растителност. Внасянето на допълнително количество биогенни 

елементи и  техните  съединения  във  водоемите  предизвикват  нарушаване  на 

екологичното равновесие в тях. Увеличаване на количеството на хранителни вещества води  

до еутрофикация  на  водите, вследствие на който процес  настъпват  няколко 

взаимосвързани неблагоприятни ефекта във водоемите: 

 "цъфтене" на водите - процес, при който съществено се увеличава числеността  

на един или няколко вида водорасли; 

 бурното  развитие  на  водораслите  на  повърхността  води  до  промяна  на  

светлинните условия, поради намаляване на прозрачността на водата, в 

следствие на което дънните водорасли загиват, образувайки токсични 

вещества; 

 намаленото количество на кислорода във водата поради гнилостни процеси е 

причина за измиране водорасли, риби и други водни обитатели; 

 влошава се качество на водата, поради придобиване на неприятна миризма и 

вкус. 

Основните източници на замърсяване на водите с биогенни елементи са селското 

стопанство и отпадъчните води от бита, както и някой отрасли на промишлеността. 
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Чувствителните и уязвими зони са територии, обявени за защитени, тъй като водните 

тела в тези зони са чувствителни към влиянието на хранителни съставки- биогенни елементи 

(основно азот и фосфор) във водата. 

Понятието "чувствителни зони" е термин, характеризиращ водоприемника, който се 

намира или има риск да достигне състояние на еутрофикация - обогатяване с биогенните 

елементи азот и фосфор. 

Определянето на чувствителни зони е регламентирано в изискванията на Наредба № 6 

от 9 ноември 2000 г. за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни 

вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти. Министърът на ОСВ със Заповед 

определя списък на чувствителните зони в съответствие с критериите, посочени в 

Приложение 4 към чл. 12, ал. 1 от същата наредба. 

За предотвратяване на допълнителна еутрофикация и подобряване на състоянието на 

водоприемник, който е обявен за чувствителна зона, отпадъчните води от всички 

агломерации с над 10 000 еквивалентни жители, които се заустватв него следва да бъдат 

предмет на допълнително пречистване с цел отстраняване на биогенните елементи азот и 

фосфор до определените в разрешителното за заустване индивидуални емисионни 

ограничения. По този начин водоприемникът се предпазва от допълнителна еутрофикация и 

се цели подобряване в неговото състояние, в съответствие с Наредба № 6/09.11.2000 г. за 

емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните 

води, зауствани във водни обекти. В Република България чувствителните зони са определени 

със Заповед № РД-970/28.07.2003 г. на Министъра на околната среда и водите, като за 

Черноморския район за басейново управление са както следва: 

- Черно море, от границата при с. Дуранкулак до границата при с. Резово; 

- всички водни обекти във водосбора на Черно море. 

Съгласно информацията в ПУРБ 2016 – 2020 на БДЧР, приет с Решение №  

1107/29.12.2016 г. на Министерски съвет, площадката на инвестиционното предложение 

попада в рамките на чувствителна зона BGCSARI09 „Водосборен басейн на р. Провадийска и 

р. Девненска“. Разположената в близост р. Крива е част от водосбора на р. Провадийска. 

Териториите, определени за защита на повърхностните и подземните водни тела от 

замърсяване на водите, причинено или предизвикано от нитрати от земеделски източници, се 

определят като нитратно уязвими зони. Уязвимите зони се определят в съответствие с 

изискванията на Директива 91/676/ЕЕС относно защита на водите от замърсяване с нитрати 

от земеделски източници. 

Съгласно Наредба № 2 за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски 

източници (ДВ, бр.87/ 2000 г.), със Заповед №РД-146/25.02.2015 г. на Министъра на околната 

среда и водите, са определени: 

- водите, които са замърсени, и водите, които са застрашени от замърсяване 

(съдържание на нитрати с концентрация, по-голяма от 50 милиграма на литър), 

отчитайки физико-химичните и природните характеристики на водите и 

почвите; 

- уязвими зони - тези райони в страната, в които чрез просмукване или оттичане, 

водите се замърсяват или могат да бъдат замърсени с нитрати от земеделски 

източници и които допринасят за замърсяването. 
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Определянето на водите, които са замърсени или са застрашени от замърсяване с 

нитрати се извършва въз основа на наличните данни в басейновите дирекции, както и от 

информация, предоставена от МЗХ. 

Със Заповед № РД-635/13.08.2013г. на Министъра на ОСВ е утвърдена програма за 

мониторинг на нитратите в подземните и повърхностните води, попадащи в територии 

определени като нитратно уязвимите зони. 

Имотите, предмет на промяната на ОУПО,  попадат в рамките на уязвима зона BGVZ2 

„Северна зона“. Местоположението на площадката е представено на следващата фигура. 

Фигура № 2.г-1. Уязвима зона BGVZ2 „Северна зона“ 

 

Имотите, предмет на промяната на ОУПО, не попада в границите на санитарно 

охранителни зони. Най - близките  санитарно - охранителни  зони  са около общинските 

водовземни съоръжения на питейно-битово водоснабдяване. Същите остават на значително 

отстояние от имота и той не попада в обхвата на зони I, II и III на СОЗ. 

д) Основни цели на плана/програмата 

Основната задача на проекта за изменение на ОУПО е да се определят необходимите 

терени за реализирането на обекта и за предвидената територия да се определи съответно 

конкретно предназначение и устройствена зона. 

Целта на изменението на ОУП е да обоснове необходимостта и да определи 

териториалния обхват и изискванията за изработване на ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА 

ОУПО НОВИ ПАЗАР за Обект.: „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОВИ УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ ЗА 

БЪДЕЩА УРБАНИЗАЦИЯ В ОТДЕЛНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ЗЕМЛИЩАТА НА 

гр.НОВИ ПАЗАР и с. СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ“, във връзка със следното: 
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 постъпили нови предложения от инвеститори, свързани с новите икономически 

условия възникнали с увеличение цените на електрическата енергия 

произвеждана от конвенционалните енергийни източници, да бъдат 

реализирани фотоволтаични електрически централи в ПИ с идентификатори 

52009.119.324 и 52009.11.363, за които да бъдат определени чисто 

производствена устройствена зона -,,Пч”; 

 възникнали нови общински нужди за разширение на територията на гр. Нови 

пазар за жилищно обитаване и определянето на част от прилежащата 

територия североизточно от населеното място като устройствена зона за ниско 

жилищно и вилно строителство - ,,Ов“ в ПИ с идентификатор 52009.119.323; 

 с оглед икономичност и целесъобразност на процедурите за съгласуване и 

одобряване изменението на ОУПО, обединяването в един проект на описаните 

предложения с вече разрешените с решения на Общински съвет 1 Нови пазар 

№ 322 по протокол № 31 от 28.10.2021 и № 324 по протокол № 31 от 

28.10.2021 г. изменения на ОУПО НОВИ ПАЗАР за разширение териториите 

на гробищните паркове на населените места гр. Нови пазар и с. Стоян 

Михайловски.и определяне на устройствена зона „Оз“ в ПИ с идентификатори 

съответно: 52009.15.5, 52009.15.13, 52009.15.14и 69506.9.204, поради 

ускорения темп на изчерпване на съществуващите им територии, свързано с 

усложнената обстановка, предизвикана от пандемията от CoVid 19. Обекти: 

разширение на гробищен парк в гр. Нови пазар и разширение на гробищен 

парк в с. Стоян Михайловски са от първостепенно значение по смисъла на §5 

т.73 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, и са предвиден за изграждане във 

възможно най- кратки срокове, предвид данните предоставени от общинската 

администрация за вземане на същите решения. 

Изменението на ОУП в обхвата на поземлен имот с идентификатор 52009.502.40, 

предвижда за имота да се определи зона за обществено обслужващи дейности (Оо), в 

съответствие със Заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ № 296/2009 г. на Кмета на община 

Нови пазар т.е. изменението се явява отстраняване на явна фактическа грешка. 

e) 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 Нови 

пазар. 

ж) Срокове и етапи на изготвянето на плана/програмата и наличие (нормативно 

регламентирано) на изискване за обществено обсъждане или други процедурна форма 

за участие на обществеността  

 Съответните етапи и срокове на процедурата са: 

 Изготвяне на Задание за проектиране изменение на ОУП на основание чл.134, 

ал.1, т.1 - приключил; 

 Получаване Разрешение за изработване на проект изменение на ОУП с 

решение на Общинския съвет по предложение на кмета на общината - 

приключил; 

 Определяне на приложимите процедури по реда на глава шеста и глава седма, 

раздел I от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за 

биологичното разнообразие – приключил; 
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 Изработване на проект изменение на ОУП - приключил; 

 Провеждане на процедурата по Преценяване необходимостта от извършване на 

екологична оценка с Компетентен орган Директора на РИОСВ-Шумен – срок 

до 30.07.2022 г.; 

 Внасяне на окончателния проект изменение на ОУП в общинската 

администрация и Общински съвет –Нови пазар за процедиране и обявяване – 

до 14.08.2022 г. 

Проектите за общи устройствени планове се публикуват в интернет страницата на 

съответната община и подлежат на обществено обсъждане преди внасянето им в експертните 

съвети по устройство на територията. 

Възложителят на проекта организира и провежда общественото обсъждане, като 

разгласява мястото, датата и часа на провеждане с обявление, което се поставя на 

определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други 

предварително оповестени обществено достъпни места в съответната територия - предмет на 

плана, и се публикува на интернет страницата на възложителя и на общината, в един 

национален всекидневник и в един местен вестник. На общественото обсъждане се води 

писмен протокол, който се прилага към документацията за експертния съвет и за общинския 

съвет. Общественото обсъждане се съвместява и е част от процедурата за провеждане на 

консултации по екологичната оценка и/или оценката за съвместимост - ако се изискват 

такива, които възложителят на проекта организира и провежда по Закона за опазване на 

околната среда и/или Закона за биологичното разнообразие. 

Възложителят съгласува проекта изменение на ОУП със заинтересуваните централни 

и териториални администрации, а при необходимост - и със специализираните контролни 

органи. Съгласуването се изразява във издаване на необходимите актове при условията, по 

реда и в сроковете, определени в специаленмотивирани. 

Общият устройствен план или негово изменение се одобрява от общинския съвет по 

доклад на кмета на общината; 

Решението на общинския съвет за одобряване на общия устройствен план или на 

негово изменение се обнародва в "Държавен вестник" и се публикува в Единния публичен 

регистър по устройство на територията по чл. 5а от ЗУТ; 

Одобреният общ устройствен план се публикува в интернет страницата на 

съответната община в 7-дневен срок от одобряването му. 

Общият устройствен план или негово изменение може да се обжалва по реда на чл. 

215, ал. 1 отЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в "Държавен вестник" на акта за 

одобряването или приемането му от собствениците на недвижими имоти, непосредствено 

засегнати от неговите предвиждания. Обжалването не спира изпълнението на плана. 

Непосредствено засегнати от предвижданията на общия устройствен план недвижими 

имоти са имотите, за които е предвидено изграждане на обекти - публична собственост на 

държавата или общината, или за които се установяват ограничения на собствеността с цел 

защита на обществени интереси - опазване на околната среда и на човешкото здраве, 

опазване на земеделски, горски и защитени територии и защитени зони. 

3. Информация за органа, отговорен за прилагането на плана/програмата 
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Планът се прилага от кмета и общинската администрация на Община Нови пазар. 

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

Изменението на ОУП на Община Нови пазар ще бъде прието от Общински съвет 

Нови пазар по реда на ЗУТ, след проведена процедура по реда на глава VI от ЗООС и 

издадено решение от компетентния орган РИОСВ Шумен. 

5. (не е задължително за попълване) 

Моля да бъде допуснато извършването само 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 от ЗООС, поради 

следните основания (мотиви): 

Неприложимо. 

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 към 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:  

Плановете задават устройствени параметри и граници на застрояване, те не са 

инвестиционни проекти за строителство. Те да създават планова основа за дългосрочно, 

устойчиво устройствено развитие на териториите, обвързано с документите за стратегическо 

планиране и програмиране на регионалното развитие и с документите за стратегическо 

планиране на пространственото развитие, регламентирани в Закона за регионалното 

развитие. Функциите на устройствените планове са определени с Чл. 3, ал. 1 на Наредба № 8 

от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.  Аналогична е 

ролята на Общите устройствени планове – те определят устройствените зони и 

пространственото развитие на дадена територия, но не са свързани с конкретни 

инвестиционни предложения в тези зони. 

Изменението на ОУП е свързано с: 

 постъпили нови предложения от инвеститори, свързани с новите икономически 

условия възникнали с увеличение цените на електрическата енергия 

произвеждана от конвенционалните енергийни източници, да бъдат 

реализирани фотоволтаични електрически централи в ПИ с идентификатори 

52009.119.324 и 52009.11.363, за които да бъдат определени чисто 

производствена устройствена зона -,,Пч”; 
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 възникнали нови общински нужди за разширение на територията на гр. Нови 

пазар за жилищно обитаване и определянето на част от прилежащата 

територия североизточно от населеното място като устройствена зона за ниско 

жилищно и вилно строителство - ,,Ов“ в ПИ с идентификатор 52009.119.323; 

 с оглед икономичност и целесъобразност на процедурите за съгласуване и 

одобряване изменението на ОУПО, обединяването в един проект на описаните 

предложения с вече разрешените с решения на Общински съвет 1 Нови пазар 

№ 322 по протокол № 31 от 28.10.2021 и № 324 по протокол № 31 от 

28.10.2021 г. изменения на ОУПО НОВИ ПАЗАР за разширение териториите 

на гробищните паркове на населените места гр. Нови пазар и с. Стоян 

Михайловскии определяне на устройствена зона „Оз“ в ПИ с идентификатори 

съответно: 52009.15.5, 52009.15.13, 52009.15.14и 69506.9.204, поради 

ускорения темп на изчерпване на съществуващите им територии, свързано с 

усложнената обстановка, предизвикана от пандемията от CoVid 19. Обекти: 

разширение на гробищен парк в гр. Нови пазар и разширение на гробищен 

парк в с. Стоян Михайловски са от първостепенно значение по смисъла на §5 

т.73 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, и са предвиден за изграждане във 

възможно най- кратки срокове, предвид данните предоставени от общинската 

администрация за вземане на същите решения. 

Изменението на ОУП в обхвата на поземлен имот с идентификатор 52009.502.40, 

предвижда за имота да се определи зона за обществено обслужващи дейности (Оо), в 

съответствие със Заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ № 296/2009 г. на Кмета на община 

Нови пазар т.е. изменението се явява отстраняване на явна фактическа грешка. 

Конкретни параметри на инвестиционните предложения ще бъдат представени от 

съответните възложители при провеждането на процедури по реда на Глава VI от ЗООС. 

Общия устройствен план не определя конкретна рамка за дадено изнвестиционно 

предложение. 

б) място 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 допуснато частично изменение на Общ устройствен 

план на Община Нови пазар, засягащо имотите. 

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

местно значение. Предложените изменения не противоречат на предвижданията на 

стратегически планове и програми на регионално и национално ниво. 

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

особено с оглед насърчаването на устойчиво развитие:  

 Значението на плана за интегрирането на екологичните съображения и насърчаване на 

устойчивото развитие се базира на приетите решения за общата структурата на територията, 

определяне на границите за застрояване в съответствие с приетите градоустройствени 

показатели, достъп до имота и определяне на терените за озеленяване и терените за 

земеделие. 

По този начин ще се гарантира в максимална степен защитата на природната среда и 

здравето на хората, давайки възможност на инвеститора да развива своите умения и опит. 
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Прилагането на плана е свързано индиректно с насърчаването на устойчиво развитие. 

Дейностите, свързани е повишаване на статуса на населението биха допринесли до градация 

на обществото, която е основа на устойчивото развитие 

С обособяването на новите структурни единици - устройствени зони и терени с 

устройствен режим ще се подпомогне социално - икономическото развитие на общината и 

ще се насърчи устойчивото й 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:  

ОУП е инструмент на местната власт да формулира и провежда определени 

устройствени политики за дадени територии. Реализирането на настоящото изменението на 

ОУП ще се извърши в съответствие със законодателството в областта на околната среда, ще 

се извърши преценка необходимостта от извършване на Екологична оценка от компетентния 

орган - РИОСВ Шумен. 

По същество голяма част от предвижданията на плана са свързани пряко или косвено 

с изпълнението на законови изисквания по отношение на почвите, водите и отпадъците. 

е) наличие на алтернативи:  

Изменението на ОУП е свързано с: 

 постъпили нови предложения от инвеститори, свързани с новите икономически 

условия възникнали с увеличение цените на електрическата енергия 

произвеждана от конвенционалните енергийни източници, да бъдат 

реализирани фотоволтаични електрически централи в ПИ с идентификатори 

52009.119.324 и 52009.11.363, за които да бъдат определени чисто 

производствена устройствена зона -,,Пч”; 

 възникнали нови общински нужди за разширение на територията на гр. Нови 

пазар за жилищно обитаване и определянето на част от прилежащата 

територия североизточно от населеното място като устройствена зона за ниско 

жилищно и вилно строителство - ,,Ов“ в ПИ с идентификатор 52009.119.323; 

 с оглед икономичност и целесъобразност на процедурите за съгласуване и 

одобряване изменението на ОУПО, обединяването в един проект на описаните 

предложения с вече разрешените с решения на Общински съвет 1 Нови пазар 

№ 322 по протокол № 31 от 28.10.2021 и № 324 по протокол № 31 от 

28.10.2021 г. изменения на ОУПО НОВИ ПАЗАР за разширение териториите 

на гробищните паркове на населените места гр. Нови пазар и с. Стоян 

Михайловскии определяне на устройствена зона „Оз“ в ПИ с идентификатори 

съответно: 52009.15.5, 52009.15.13, 52009.15.14и 69506.9.204, поради 
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ускорения темп на изчерпване на съществуващите им територии, свързано с 

усложнената обстановка, предизвикана от пандемията от CoVid 19. Обекти: 

разширение на гробищен парк в гр. Нови пазар и разширение на гробищен 

парк в с. Стоян Михайловски са от първостепенно значение по смисъла на §5 

т.73 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, и са предвиден за изграждане във 

възможно най- кратки срокове, предвид данните предоставени от общинската 

администрация за вземане на същите решения. 

Изброените по-горе проектни предвиждания се явяват разширени на съществуващи 

дейности и не предполагат налични на пространствени алтернативи. 

Изменението на ОУП в обхвата на поземлен имот с идентификатор 52009.502.40, 

предвижда за имота да се определи зона за обществено обслужващи дейности (Оо), в 

съответствие със Заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ № 296/2009 г. на Кмета на община 

Нови пазар т.е. изменението се явява отстраняване на явна фактическа грешка. 

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

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

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 реализиране на вече одобрени инвестиционни 

предложения, тъй като прилагането му е свързан с привличане на инвестиции на територията 

на общината, които ще подобрят условията живот на местното население. 

 постъпили нови предложения от инвеститори, свързани с новите икономически 

условия възникнали с увеличение цените на електрическата енергия 

произвеждана от конвенционалните енергийни източници, да бъдат 

реализирани фотоволтаични електрически централи в ПИ с идентификатори 

52009.119.324 и 52009.11.363, за които да бъдат определени чисто 

производствена устройствена зона -,,Пч”; 

 възникнали нови общински нужди за разширение на територията на гр. Нови 

пазар за жилищно обитаване и определянето на част от прилежащата 

територия североизточно от населеното място като устройствена зона за ниско 

жилищно и вилно строителство - ,,Ов“ в ПИ с идентификатор 52009.119.323; 

 с оглед икономичност и целесъобразност на процедурите за съгласуване и 

одобряване изменението на ОУПО, обединяването в един проект на описаните 

предложения с вече разрешените с решения на Общински съвет 1 Нови пазар 

№ 322 по протокол № 31 от 28.10.2021 и № 324 по протокол № 31 от 

28.10.2021 г. изменения на ОУПО НОВИ ПАЗАР за разширение териториите 

на гробищните паркове на населените места гр. Нови пазар и с. Стоян 

Михайловскии определяне на устройствена зона „Оз“ в ПИ с идентификатори 

съответно: 52009.15.5, 52009.15.13, 52009.15.14и 69506.9.204, поради 

ускорения темп на изчерпване на съществуващите им територии, свързано с 

усложнената обстановка, предизвикана от пандемията от CoVid 19. Обекти: 

разширение на гробищен парк в гр. Нови пазар и разширение на гробищен 

парк в с. Стоян Михайловски са от първостепенно значение по смисъла на §5 

т.73 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, и са предвиден за изграждане във 

възможно най- кратки срокове, предвид данните предоставени от общинската 

администрация за вземане на същите решения. 
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Изменението на ОУП в обхвата на поземлен имот с идентификатор 52009.502.40, 

предвижда за имота да се определи зона за обществено обслужващи дейности (Оо), в 

съответствие със Заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ № 296/2009 г. на Кмета на община 

Нови пазар т.е. изменението се явява отстраняване на явна фактическа грешка. 

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

предложения план/програма:  

Плановете задават устройствени параметри и граници на застрояване, те не са 

инвестиционни проекти за строителство. Те да създават планова основа за дългосрочно, 

устойчиво устройствено развитие на териториите, обвързано с документите за стратегическо 

планиране и програмиране на регионалното развитие и с документите за стратегическо 

планиране на пространственото развитие, регламентирани в Закона за регионалното 

развитие. Функциите на устройствените планове са определени с Чл. 3, ал. 1 на Наредба № 8 

от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.  Аналогична е 

ролята на Общите устройствени планове – те определят устройствените зони и 

пространственото развитие на дадена територия, но не са свързани с конкретни 

инвестиционни предложения в тези зони. 

Изменението на ОУП е свързано с: 

 постъпили нови предложения от инвеститори, свързани с новите икономически 

условия възникнали с увеличение цените на електрическата енергия 

произвеждана от конвенционалните енергийни източници, да бъдат 

реализирани фотоволтаични електрически централи в ПИ с идентификатори 

52009.119.324 и 52009.11.363, за които да бъдат определени чисто 

производствена устройствена зона -,,Пч”; 

 възникнали нови общински нужди за разширение на територията на гр. Нови 

пазар за жилищно обитаване и определянето на част от прилежащата 

територия североизточно от населеното място като устройствена зона за ниско 

жилищно и вилно строителство - ,,Ов“ в ПИ с идентификатор 52009.119.323; 

 с оглед икономичност и целесъобразност на процедурите за съгласуване и 

одобряване изменението на ОУПО, обединяването в един проект на описаните 

предложения с вече разрешените с решения на Общински съвет 1 Нови пазар 

№ 322 по протокол № 31 от 28.10.2021 и № 324 по протокол № 31 от 

28.10.2021 г. изменения на ОУПО НОВИ ПАЗАР за разширение териториите 

на гробищните паркове на населените места гр. Нови пазар и с. Стоян 

Михайловскии определяне на устройствена зона „Оз“ в ПИ с идентификатори 

съответно: 52009.15.5, 52009.15.13, 52009.15.14и 69506.9.204, поради 

ускорения темп на изчерпване на съществуващите им територии, свързано с 

усложнената обстановка, предизвикана от пандемията от CoVid 19. Обекти: 

разширение на гробищен парк в гр. Нови пазар и разширение на гробищен 

парк в с. Стоян Михайловски са от първостепенно значение по смисъла на §5 

т.73 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, и са предвиден за изграждане във 

възможно най- кратки срокове, предвид данните предоставени от общинската 

администрация за вземане на същите решения. 

Изменението на ОУП в обхвата на поземлен имот с идентификатор 52009.502.40, 

предвижда за имота да се определи зона за обществено обслужващи дейности (Оо), в 

съответствие със Заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ № 296/2009 г. на Кмета на община 

Нови пазар т.е. изменението се явява отстраняване на явна фактическа грешка. 
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Конкретни параметри на инвестиционните предложения ще бъдат представени от 

съответните възложители при провеждането на процедури по реда на Глава VI от ЗООС. 

Общия устройствен план не определя конкретна рамка за дадено изнвестиционно 

предложение. 

Използването на слънчевата енергия и преобразуването й в електрическа е налагаща 

се тенденция за използване на възобновяеми енергийни източници особено след създаването 

на фотоволтаични панели с промишлено предназначение и значителното намаляване на 

цената им. Съвременните тенденции в развитието на електроенергийните системи налагат 

все повече използването на индивидуални станции за генериране на електрическа енергия. 

Либерализира се и енергийният пазар, където много малки независими енергийни 

източници могат да предлагат своя продукт. Насоката в която се развиват тези независими 

енергийни доставчици, е използването на възобновяеми енергийни източници, което е 

желателно в обстановката на изчерпващите се природни ресурси и задълбочаващите се 

екологични проблеми. 

Използването на местни ресурси от ВЕИ е елемент от стратегията и политиката на 

Република България. Освен преките ползи, свързани с намаляване на енергийната 

зависимост от внос на енергия и енергоносители, развитието на ВЕИ индустрията дава 

възможност за привличане на нови инвестиции и допринася за опазването на околната среда. 

 Предвидената дейност се характеризира и със следните косвени цели: 

 развитие и използване на технологии за производство и потребление на 

енергия, произведена от ВИ и алтернативни енергийни източници; 

 диверсификация на енергийните доставки; 

 повишаване капацитета на малките и средните предприятия, производителите 

на енергия от ВИ и алтернативни енергийни източници; 

 опазване на околната среда; 

 създаване на условия за постигане устойчиво развитие на местно и регионално 

ниво. 

 Приоритетна цел за управлението на България е модернизация на обществения, 

политически и икономически живот в страната в съответствие с европейските норми и 

стандарти. 

България активно се включи в международните усилия за предотвратяване 

изменението на климата, като прие съгласуваните цели на Европейския съюз и широко-

мащабния пакет от мерки в областта на енергетиката. Тези мерки дават нов тласък на 

енергийната сигурност в Европа и са в подкрепа на европейските цели „20-20-20“. Широкото 

използване на възобновяемите източници (ВИ) и въвеждането на мерките за енергийна 

ефективност са сред приоритети в енергийната политика на страната и кореспондират с 

целите в новата енергийна политика на Европа. 

Националният план за действие за енергията от ВИ (НПДЕВИ) е разработен въз 

основа на изискванията на Директива 2009/28/ЕО съгласно образеца приет с Решение на 

Европейската комисия от 30 юни 2009 г. Планът се основава на интегрирания подход по 

отношение обществения и социален живот, развитието на икономическите сектори, при 

опазване и съхраняване на околна среда и живота и здравето на хората. Целта е да се осигури 

устойчив преход към ниско въглеродна икономика, основана на съвременни технологии и 

широко използване на възобновяеми енергийни източници. 
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Използването на ВИ, заедно с рационалното използване на енергията е важна 

движеща сила на устойчивото развитие и същевременно осигурява постигането на целите за 

сигурност на енергийните доставките и намалява зависимостта от резки промени на цените 

на петрола, допринася за намаляване на търговския дисбаланс и стимулира създаването на 

нови работни места. 

Основните инструменти на НПДЕВИ – регулаторни, икономически, финансови, 

информационни – отчитат особеностите на българската икономика, социалните условия, 

наличните ресурси и технологии, но в същото време, и възможностите за сътрудничество със 

страните от региона и Европейския съюз. 

Задължителната национална цел на България за дял на енергията от ВИ в брутното 

крайно потребление на енергия през 2020 г. (съгласно приложение I, част А от Директива 

2009/28/ЕО) възлиза на 16 %. Изразена в количество енергия при сценарий с допълнителна 

енергийна ефективност тази цел съответства на 1 718 ktoe енергия от ВИ. 

Изграждането на ФвЕЦ/ са пряко свързани с постигане на основните цели и 

приоритети на Националният план за действие за енергията от ВИ. Изграждането и 

експлоатацията на електроцентрала от възобновяем енергиен източник ще допринесе за 

постигане на основната цел на националния план. 

 Урбанизираното развитие на градската среда води до нови потребности от територии 

за жилищно обитаване и обслужване. Тези територии следва да намерят своето отражение на 

ниво устройствено планиране и да следват йерархията му. 

 В пряка взаимовръзка с развитието на населените места в общината възниква 

необходимостта от разширение на гробищен парк в гр. Нови пазар и разширение на 

гробищен парк в с. Стоян Михайловски са от първостепенно значение по смисъла на §5 т.73 

от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, и са предвиден за изграждане във възможно най- 

кратки срокове, предвид данните предоставени от общинската администрация за вземане на 

същите решения. 

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

засегнато, като се отчитат по-специално: 

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

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

момент са във вид и параметри отговарящи на предвижданията на изменението. С 

реализиране на плана се предвижда промяна предназначението на земята, с цел 

осъществяване на описаните по-горе инвестиционни намерения. 

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

територията и е благоприятно предвид добрата транспортна достъпност, релефните 

климатични дадености на района. 

Конкретните въздействия на инвестиционните предложения ще бъдат оценени в 

процедурите по Глава VI от ЗООС. 

Вида на въздействието на плана е представено по отделно по компоненти в табличен 

вид в следващата матрица. 
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Таблица № 4.а)-1. Матрица за оценка на потенциалните въздействия при прилагането на плана/програмата 

Въздействие Вероятност на 

поява на 

въздействието1 

Териториален 

обхват на 

въздействието 

Вид на въздействието Степен на 

въздействието3 

Характеристика на въздействието Мерки за 

предотвратяване, 

намаляване или 

компенсиране на 

отрицателно 

въздействие 

Положително/ 

отрицателно 

Пряко/ 

непряко 

Честота4 Продължи- 

телност5 

Кумулативно

ст 

1.1.Върху 

въздуха 

не се очаква не не не не не не не - 

1.2.Върху 

водите 

Повърхностни 

води 
Не се очаква 

не не не не не не не - 

Подземни води 

не се очаква 

не не не не не не не - 

1.3.Върху 

почвата 

Очаква се Засегнатите имот отрицателно пряко ниска постоянно дълготрайно Да – ниска 

степен 

- 

1.4.Върху 

земните недра 

Не се очаква не не не не не не не - 

1.5.Върху 

ландшафта 

Очаква се Засегнатите имот отрицателно пряко ниска постоянно дълготрайно Да – ниска 

степен 

- 

1.6. Върху 

минералното 

разнообразие 

Не се очаква не не не не не не не - 

1.7. Върху 

биологичното 

разнобразие 

Не се очаква 

върху 

флората 

не не не не не не не - 

Не се очаква 

върху 

фауната 

не не не не не не не - 

Не се очаква 

върху ЗТ 

не не не не не не не - 

1.8.Върху 

материалното 

и културното 

наследство 

Не се очаква не не не не не не не - 

1.9.Върху 

персонала 

Не се очаква не не не не не не не - 
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Въздействие Вероятност на 

поява на 

въздействието1 

Териториален 

обхват на 

въздействието 

Вид на въздействието Степен на 

въздействието3 

Характеристика на въздействието Мерки за 

предотвратяване, 

намаляване или 

компенсиране на 

отрицателно 

въздействие 

Положително/ 

отрицателно 

Пряко/ 

непряко 

Честота4 Продължи- 

телност5 

Кумулативно

ст 

1.10.Върху 

населението 

не се очаква не не не не не не не - 

1.11.От 

генериране на 

отпадъци 

не се очаква не не не не не не не - 

1.12. От 

рискови 

енергийни 

източници 

Не се очаква не не не не не не не - 

1.13. Върху 

материалните 

активи 

Очаква се Общината и 

съответните 

частни лица 

положително пряко средна постоянно дълготрайно Да – ниска 

степен 

- 

1.14. От 

генетично 

модифицирани 

организми 

не се очаква не не не не не не не - 

1.15. 

Дискомфорт 

не се очаква не не не не не не не - 
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б) кумулативните въздействия:  

Предвид факта, че част от проектните предвиждания се явяват разширение на вече 

съществуващи дейности и зони (жилищни зони, гробищни паркове) е оценен кумулативен 

ефект с ниска степен. Този ефект се наблюдава единствено при оценените въздействия върху 

определените компоненти на околната среда и факторите влияещи върху тях. 

Кумулирането на плана с други планове, програми и инвестиционни предложения е 

представено по отделно по компоненти в табличен вид в Таблица № 4.а)-1. Матрица за 

оценка на потенциалните въздействия при прилагането на плана/програмата. 

в) трансграничното въздействие: 

Не се очакват трансгранично въздействие от реализацията на изменението на ОУП. 

Проектните промени в ОУП са свързани с коригиране на явна фактическа грешка. 

г) рискове 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): 

Не се очакват отрицателни въздействия върху човешкото здраве и околната среда на 

територията на Община Нови пазар и извън нейните граници. Изпълнението на проекта не 

крие рискове за здравето на хората или околната среда, напротив съществуват редица 

предпоставки за подобряване на екологичните характеристики на територията на общината и 

човешкото здраве, след реализацията на предвидените проекти и дейности. 

Характера на дейностите, които се предвижда да се реализират 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. 

Конкретните въздействия на двете инвестиционни предложения са вече оценени в 

процедурите по Глава VI от ЗООС. 

По отношение на определяне на терен за фотоволтаична централа: 

Здравен риск за населението възниква при негативно въздействие върху един или 

няколко компонента на околната среда в резултат от предложената дейност. Поради тази 

причина подробно са разгледани предполагаемите влияния на дейността върху всеки един от 

тези фактори, както и конкретното възникване на здравен риск ако такъв съществува. 
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Въпреки, че фотоволтаиците са сравнително нова технология и материя, понастоящем 

има достатъчно категорични доказателства за тяхната безопасност за здравето при 

експлоатация. 

Здравните аспекти на инвестиционното намерение са с приоритетна трудово-

медицинска актуалност за строителните работници, като потенциално засегнатата група хора 

са всички лица с риск за пряка трудова експозиция по време на изграждането на обекта. 

Поради спецификата на инвестиционното предложение, от здравни позиции може да се 

направи извода, че при вземането на нужните предохранителни мерки в работна среда, 

въздействията върху човешкото здраве се очаква да имат строго локален и професионален 

характер. 

Здравните рискови фактори на инвестиционното предложение ще бъдат разгледани за 

работещите, населението и околните обекти по време на реализацията и експлоатацията на 

инвестиционното предложение. 

1.Рисковифакториповременастроежа. 

Главните рискови фактори за здравето на работниците, ангажирани със строежа на 

фотоволтаичния парк са праха, токсичните вредности, шума, общите и локални вибрации, 

неблагоприятния микроклимат, физическото натоварване. 

Рискови фактори за здравето на живущите в гр. Нови пазар по време на строежа на 

обекта не съществуват, още повече, че строителни дейности се предвиждат само при дневен 

работен режим. Замърсяването по време на строителството може да се отчете като 

незначително, поради технологичната специфика и конструкция на съоръженията. 

Необходимо е да се отбележи и липсата на формиране на отпадъци, както по време на 

СМР, така и в периода на експлоатация. Този фактор определя липсата на вторично 

/индиректно/ замърсяване и създаване на риск за човешкото здраве. 

Необходимо е да се има предвид, че преди започване на строежа на обекта следва да 

се определят (вкл. на карта) оптималните маршрути за извозване на строителни материали и 

техническите компоненти на фотоволтаиците в района на гр. Нови пазар, с оглед минимално 

нарушаване на околните терени и снижаване генерирането на прахови емисии в района. 

Активната работа на строителни машини и автотранспорта е възможно да причинят в 

ограничени периоди от време замърсяване на атмосферния въздух със стойности над 

средните за района. Това епизодично замърсяване ще е концентрирано в района на 

строителните дейности, с бързо разсейване и без значим здравен ефект. 

2. Вреднифакториповременастроежа 

По време на изграждането на обекта ще се извършват дейности, при които е възможно 

увеличение на емисиите на определени вредни вещества и фини прахови частици, предимно 

в условията на работната среда. Работниците ще бъдат изложени на следните 

неблагоприятни физични фактори: 

 Неблагоприятен микроклимат - Работата ще се извършва предимно на открито 

с риск от неблагоприятен температурен микроклимат на работното място. 

 Наднормени шумови нива - Въпреки, че неблагоприятния здравен ефект  на 

шума ще е върху ограничен брой работници и в относително изолиран район, 
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не бива да се допуска по време на строителството извършване на строителни 

работи и превоз на материали и техника през почивни дни и вечерни часове. 

 Поради сравнително ниските фонови шумови нива в района, дори и при 

активна строителна дейност не се очаква достигане на вредни за здравето 

еквивалентни шумови стойности. 

 Прах - Наднормените прахови нива са рисков фактор за развитието на 

професионална прахова патология. Тези прахови емисии са неорганизирани и 

ще зависят до голяма степен от добрата организация на трудовия процес. 

Положителна даденост е чистотата на атмосферния въздух в района, което ще 

минимизира потенциалния увреждащ ефект на праха върху дихателната 

система. Продължителното комбинирано въздействие на прах и работа в 

условия на неблагоприятен микроклимат създава възможности за хронично 

дразнене на лигавиците и съответно развитие на заболявания на дихателната 

система при работещите по строежа на фотоволтаичния парк – хронични 

възпаления на горните дихателни пътища (ринити, бронхити) и заболявания на 

белите дробове (пневмонии, пневмосклерози, бронхиектазии). Няма условия за 

осъществяване на комбинирано, комплексно, кумулативно и отдалечено 

действие на токсични вещества по време на експлоатацията на 

инвестиционното предложение. 

Не се очаква вредно физично въздействие спрямо гр. Нови пазар, като обект 

подлежащ на здравна защита. 

3. Вреднитоксикохимичнифактори: 

Може да се предвиди, че по време на изграждането на инвестиционното предложение 

няма да има значимо отделяне на вредни химични вещества в околните почви, вода и въздух. 

Ще съществува единствено изключително ограничено и епизодично изпускане в 

атмосферата на изгорели газове от машините при строителните и транспортни дейности. 

Основните замърсители, които потенциално могат да се отделят в околната среда са 

СО, NOx, SO2, въглеводороди, прах и бензинови пари. Тези емисии ще зависят от броя и 

вида на използваните при строителството машини и режима им на работа. 

Замърсяване по време на строителството на фотоволтаичната инсталация спрямо 

околните терени може да се отчете като изключително ограничено такова, поради 

сравнително безотпадния принцип на строителство и мястото на ситуиране на съоръжението, 

а и във връзка с „екологосъобразната“ му конструкция. Също така естеството на дейността 

на фотоволтаичните генератори – добив на електроенергия от възобновим източник, каквато 

е слънчевата енергия, не е свързано със създаване и разпространение на вредни вещества в 

атмосферния въздух на околната среда. 

При работниците по изграждането на обекта експозицията на вредности е директна, 

но има временен характер с нисък интензитет. 

Източниците на неорганизирани емисии са: 

 изгорели газове от ДВГ на машините свързани със строежа и транспорта; 

 прах при строителните дейности; 

 шумово замърсяване от използваното техническо оборудване. 
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Описаните емисии са краткосрочни, с малък териториален обхват, предимно засягат 

трудова среда и зависят от мерките за тяхното ограничаване. 

На този етап е трудно да се даде точна хигиенна количествена оценка на 

замърсяването с прах от строителната дейност. В случая ще се засегнат строго прилежащите 

територии в обекта, които не са населени. Праховата експозиция (при ПДК 10 mg/m3 за общ 

прах) ще е под ПДК и не се очаква да доведе до професионално обусловени увреждания във 

времето за извършване на строително-монтажните работи. 

4. Рисковифакториповременаексплоатацията. 

Поради особеностите на инвестицията, ако са налични, този тип рискови фактори ще 

са с предимно трудов характер, свързани с изявата на специфичен тип електромагнитни 

ефекти. 

5. Вреднифакториповременаексплоатацията. 

Въздействие от шум. Дейността на фотоволтаичните генератори е безшумна. Не се 

очаква генериране на значими шумови нива от обслужване и поддръжка на фотоволтаиците. 

Очакваните еквивалентни шумови нива пред най-близките жилищни къщи след реализиране 

на инвестицията няма да се различават от тези в настоящия момент. 

Въздействие от електромагнитни полета. Обслужващата инфраструктура на 

фотоволтаиците, като съоръжения за електрически ток създават електрически (ЕП) и 

магнитни полета (МП). Стойностите на ЕП на модулите са с пренебрежимо ниски стойности, 

често по-ниски дори и от тези в жилищни сгради. Стойностите на МП зависят от 

протичащата електрическа енергия, присъствието им е строго локално, с нисък интензитет и 

не създават риск за хора с нормално здравословно състояние. 

Разположението на фотоволтаиците извън регулацията на жилищната зона на гр. Нови 

пазар ги определя като напълно безопасни по отношение въздействие от електрически и 

магнитни полета за населението. 

Като прогноза за въздействието на електромагнитните полета в работна среда, следва 

да се изтъкне, че проучванията на подобни вече действащи обекти показват, че не се очаква 

отрицателно здравно въздействие върху работещите, извършващи ремонтни и 

профилактични дейности. 

Психо-сензорно въздействие Научни съобщения информират, че фотоволтаиците е 

възможно да причинят много ограничен аспект психо-сензорно въздействие, което е 

свързано най-вече с огледалните светлинни ефекти, т.е. в даден период от деня има 

възможност за „огледален ефект“ на фотоволтаичните панели от посоката на слънцегреене 

към с. Васково, с попадане на отразена слънчева светлина в жилищната зона. 

Въз основа на направеният анализ може да се заключи, че по отношение физични и 

токсикохимични вредности, отрицателен ефект върху здравето, и то много ограничен по 

интензитет, се очаква единствено в условията на работната среда. 

Следва да се изтъкнат положителните дадености с хигиенно значение за настоящия 

случай: 
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 Естеството на дейността на фотоволтаиците – добив на електроенергия не е 

свързано със създаване и разпространение на вредни вещества в атмосферния 

въздух, почвите и водите в околната среда. 

 Замърсяването на атмосферния въздух от транспортното движение по 

пътищата в района е значим фактор, но реализирането на плановете няма да 

окаже кумулативен ефект спрямо него. 

 Движението на транспортни средства в терена на фотоволтаичния парк по 

време на работа на парка и свързано с неговата поддръжка ще е минимално. 

 Въздействието върху чистотата на селскостопанската реколта от терените на 

обработваемите поземления имот на практика е несъществуващо. 

Здравно-екологичните предимства на фотоволтаиците са следните: 

 Първичният енергиен източник е слънцето, който източник е екологосъобразен 

и практически неизчерпаем. 

 Максималната си мощност фотоволтаиците отдават през деня, когато и 

електроконсумацията е максимална, което благоприятства оптималната работа 

на електросистемата като цяло. 

 Фотоволтаичните системи не се нуждаят от постоянен оперативен персонал. 

 Соларните паркове могат да се изграждат и на етапи, защото фотоволтаиците 

са модулно разделени, което позволява и гъвкавост при разположението в 

различни условия, вкл. терени като настоящо обсъждания с неправилна форма 

и др. 

 От всички удобно достъпни за експлоатация възобновяеми енергийни 

източници, най бързо и лесно усвоимият е слънчевата светлина. 

 България, със слънчевата светлина, съчетана с другите климатични условия, е 

една от най-подходящите територии за изграждане на фотоволтаици, голям дял 

от бъдещия електродобив в България принадлежи на фотоволтаиците. 

 Законодателството позволява фотоволтаиците да се разполагат, както по 

фасадите и покривите на сгради, така и в дворове и на открито на земеделски и 

горски терени - практически навсякъде. За разлика от вятърните генератори, за 

които е нормативно забранено да са в населени места и в близост до тях, то 

фотоволтаиците могат да се инсталират и в урбанизирани територии. 

 Основните материали за изграждане на фотоволтаичните системи са 

практически безвредни, това са кристален силиций, алуминий, пластмаси и 

бронирано ниско рефлекторно стъкло. 

Хигиенният експертен анализ доказва, че реализирането на плана е съобразено с 

изискванията за такъв род екологични промишлени обекти по отношение здравни аспекти и 

не представлява директна или индиректна опасност за човешкото здраве. 

Изграждането на фотоволтаичния парк е възможно да се реализира, без да застраши 

здравното състояние на работещите по строежа и експлоатацията, и населението в 

краткосрочен и дългосрочен план. 

По отношение на определяне на терени за урбанизирано развитие (жилищни 

територии и гробищни паркове: 

Сами по себе си тези територии ще доведат до положително въздействие върху 

човешкото здраве. Наличието на нови жилищни зони с достатъчна техническа 

инфраструктура ще осигури нормална среда за обитаване на населението. 
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Гробищните паркове са свързани с прилагане на традициите на населението и ще 

осигури територия за прилагане на ритуалните обичаи. 

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 от ЗООС:  

Не се очакват неблагоприятни въздействия, произтичащи от увеличаване на 

опасностите и последствията от възникване на голяма авария. Планът не предвижда 

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): 

Община Нови пазар се намира в Шуменска област. Съседни общини са: на изток - 

Община Ветрино, Община Вълчи дол, част от област Варна; на запад — Хитринска и 

Шуменска общини; на юг - Община Каспичан, а на север граничи с Община Каолиново и 

Община Никола Козлево. Област Шумен е една от 28-те области на България, намира се в 

Североизточна България и заема площ от 3390,2 км2. Територията на Шуменска област 

обхваща части от Дунавската хълмиста равнина (на север), Лудогорието, Предбалкана и 

Източна Стара планина (на юг). Областта е сравнително бедна на водни ресурси, тук 

протичат реките Провадийска и Голяма Камчия, най-големият язовир е Тича. В състава на 

областта влизат 151 населени места и 10 общини: Венец, Върбица, Хитрино, Каолиново, 

Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Велики Преслав, Смядово и Шумен. Разположена е в 

живописен район между Лудогорското и Провадийското плато. 

Община Нови пазар отстои на 25 км. от областния център Шумен и на около 60 км. от 

град Варна. Разположена е на 317.65 площ. Тук преобладава равнинният терен на Добруджа 

и силно начупената повърхнина на Предбалкана. Най-високата точка е местността "Станата", 

намираща се на изток от общинския център. През община Нови пазар минава 

автомагистралата София-Варна, а северните Черноморски курорти са на 60 км. от града. 

Разстоянието до пристанище Русе е 140 км. Това благоприятно географско разположение, 

както и непосредствената близост на Плиска и Мадара, които отстоят само на 5км., е 

предпоставка за инвеститорски интерес. Общината включва селата Стоян Михайловски, 

Мировци, Зайчино Ореше, Енево, Сечище, Правенци, Жилино, Нзбул, Тръница, Стан, 

Беджене, Писарево, Преселка, Войвода, Памукчии. 

Общата територия на общината възлиза на 317 646 дка площ. По данни на „Служба по 

геодезия, картография и кадастър — гр. Шумен, площта на Нови пазар с неговото землище е 

35795,48дка, като най-голям дял има земеделската земя — 28435,46дка. Земите са 

разпределени в следния вид: 

 Земеделска - 28435,46 дка 

 Горска - 1337,42 

 Урбанизирана - 4516,70 

 Водни течения - 833,64 

 Транспорт и инфраструктура - 672,26 

Основните селскостопански култури отглеждани в Общината са пшеница, ечемик, 

овес, царевица и др. Общият селскостопански фонд е 231 904,6 дка, от които: ниви - 163 
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135,8 дка; мери и пасища - 26 603,5 дка; трайни насаждения — 10 036,7дка; естествени 

ливади - 1 321 дка; необработваема земя - 19 903,4дка, по данни от „Общинска служба 

Земеделие — гр. Нови Пазар“. 

Община Нови пазарсе състои от 16 населени места — 15 села и 1 град. Територията на 

общината е 317 646 дка, която е 9,37% от територията на Шуменска област. 

Община Нови пазар граничи със 7 общини: 

 на изток - с общини Ветрино и Вълчидол в област Варна; 

 на запад – с общини Шумен и Хитрино; 

 на юг – с община Каспичан; 

 на север – с общини Каолиново и Никола Козлево 

Общата територия на общината възлиза на 317 646 дка площ. 

Фигура № 2.в-1. Карта на Община Нови пазар 

 

Обхвата на настоящия проект за изменение на ОУП на община Нови пазар е в рамките 

на: 

 Поземлен имот с идентификатор 52009.119.324 и поземлен имот с 

идентификатор 52009.11.363, като имотите се предвиждат за чисто 

производствена зона (Пч), с възможност за изграждане на ФЕЦ; 
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 Поземлен имот с идентификатор 52009.119.323, като имотът се предвиди за 

предимно производствена зона (Пп) 

 Поземлен имот с идентификатор 52009.502.40, като имотът се предвиди за 

обществено обслужващи дейности (Оо), в съответствие със Заповед за 

одобряване на ПУП-ПРЗ № 296/2009 г. на Кмета на община Нови пазар; 

 Поземлен имот с идентификатор 52009.15.5, поземлен имот с идентификатор 

52009.15.13, поземлен имот с идентификатор 52009.15.14 в землището на гр. 

Пови пазар, допуснати с Решение № 324-31 от 28.10.2021 г. на ОбС-Пови пазар 

и поземлен имот с идентификатор 69506.9.204 в землището па с. Стоян 

Михайловски, допуснат с Решение № 322-31 от от 28.10.2021 г. на ОбС-Пови 

пазар, с което гореописаните процедури и настоящата, се обединяват в една. 

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

естествени характеристики или на културно-историческото наследство; превишението 

на стандартите за качество на околната среда или пределните 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. 

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

общностен или международен статут на защита:  

С прилагането на плана не се очаква въздействие върху района или ландшафта, които 

имат признат национален, общностен или международен статут на защита. 

Според точка 25 на § 1 на допълнителните разпоредби на Закона за биологичното 

разнообразие "ландшафт" е територия, специфичният облик и елементите на която са 

възникнали като резултат на действия и взаимодействия между природни и/или човешки 

фактори. Ландшафта е компонента на околната среда, който възниква в резултат от 

взаимодействието на редица природни и, на по-късен етап от развитието на Земята, културни 

фактори. Тези фактори се развиват в зависимост от географските характеристики и 

продължават динамично да формират ландшафта така че  в този смисъл ландшафтът се 

разглежда и като състояние на околната среда. Значението на понятието “ландшафт” 

нараства през годините. Чрез своето  поведение и дейност човека, не само променя 

ландшафта -  пространството, в което живее, но следва да полага и грижи за неговото 

устойчиво развитие. Ландшафтът навсякъде по света е комбиниран резултат от естествените 

процеси, които протичат в природата, и човешките дейности, които се включват в тях. 

Ландшафтът е с огромна значимост за съвременното общество. Това понятие е 

свързано с отговорността ни към бъдещите поколения. Следователно той следва да се опазва, 

поддържа, развива и, доколкото е необходимо и възможно, да се възстановява така, че 

трайно да осигурява : 

 разнообразие, идентичност и естетика в природната среда; 

 функциониране и продуктивност на екосистемите; 

 възможност за регенериране и устойчиво използване на природните ресурси; 

 подобряване условията на живот  на населението. 
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Районът на инвестиционното намерение се характеризира с еднообразен ландшафт. В 

него са установени ландшафти от два класа: равнинни и междупланински равнинно-низинни 

ландшафти, според типологичната класификационна система на ландшафтите в България (П. 

Петров, 1997г.), построена въз основа на геоморфоложки, мезоклиматични и фитогеографски 

признаци. 

Според Хартата за устойчиво развитие на българските ландшафти, в разглеждания 

район са установени в известна степен редуцирани или по-слабо развити следните категории 

ландшафти: 

 Естествено съхранените ландшафти в чист вид почти не съществуват. 

Антропогенизацията засяга в една или друга степен всички ландшафти. 

 Горските ландшафти не се наблюдават. 

 Пасищните и ливадните ландшафти обхващат по-малки площи в 

труднодостъпни за обработка терени. 

 Земеделските ландшафти са преобладаващи в по ниските части на терена. Това 

са различни по размер обработваеми земи (ниви). 

 Водни ландшафти заемат участъци около преминаващата на отстояние река 

Голяма река и притоците и. 

 Селищните ландшафти обхващат населените места – гр. Нови пазар и с. Стоян 

Михайловски.  

 Комуникационните ландшафти са представени най-вече от пътищата на 

републиканската пътна мрежа и от полски пътища за обслужване на 

земеделските площи. В близост преминава автомагистрала Хемус. 

 Промишлени ландшафти са основната преобладаваща категория. В района не 

се наблюдават подобни. 

 Рекреационни ландшафти не са развити. 

 Антропогенни ландшафти. Естествените ландшафти в района, формирани под 

влиянието на природни фактори, са променени най-вече под действието на 

антропогенни фактори. Човешката намеса се изразява в изграждане на 

населените места, построяване на пътищата от Републиканската пътна мрежа и 

тези за достъп до нивите, ж. п. линии, язовири, обработването на земите и 

засаждане на земеделски култури и др. Естествените ландшафтите в района са 

антропогенизирани и трансформирани в земеделски, селищни 

инфраструктурни и др. 

В засегнатите имоти и в близост до тях не са разположени територии с налични 

ландшафти, които имат признат национален, общностен или международен статут на 

защита. 

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:  

Територията на Република България е национално богатство. Нейното устройство 

гарантира устойчиво развитие и благоприятни условия за живеене, труд и отдих на 

населението. 

ЗУТ урежда обществените отношения, свързани с устройството на територията, 

инвестиционното проектиране и строителството в Република България, и определя 

ограниченията върху собствеността за устройствени цели. Министърът на регионалното 
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развитие ръководи осъществяването на държавната политика по устройство на територията, 

координира дейността на централните и териториалните органи на изпълнителна власт, на 

органите на местното самоуправление и местната администрация, извършва методическо 

ръководство и упражнява контрол върху цялостната дейност по устройство на територията. 

Министърът на инвестиционното проектиране осъществява методично ръководство и 

контрол върху дейността на участниците в инвестиционния процес, както и на дейностите по 

разрешаване на строителството, приемане и въвеждане в експлоатация на готовите строежи. 

Общинските съвети и кметовете на общините в рамките на предоставената им 

компетентност определят политиката и осъществяват дейности по устройство на територията 

на съответната община. Главният архитект ръководи, координира и контролира дейностите 

по устройственото планиране, проектирането и строителството на съответната територия, 

координира и контролира дейността на общинските звена и издава административни актове 

съобразно правомощията, предоставени му по този закон. Главният архитект на общината 

координира и контролира дейността на главните архитекти на райони. Кметът на общината 

(района) назначава общински (районен) експертен съвет по устройство на територията. В 

състава на експертния съвет се включват и представители на специализираните контролни и 

съгласувателни органи, когато тяхното становище, решение или разрешение се изисква по 

закон. Кметът на общината организира поддържането на архив на одобрените устройствени 

планове и измененията им, архив на издадените строителни книжа, регистър на всички 

решения за изработване на подробни устройствени планове и на измененията им, регистър на 

издадените разрешения за строеж и регистър на въведените в експлоатация строежи. 

Конкретното предназначение на поземлените имоти се определя с подробния 

устройствен план. Промяната на предназначението на територии и на поземлени имоти е цел 

застрояване се извършва въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план при 

условията и по реда на ЗУТ. Министърът на регионалното развитие и благоустройството 

издава наредба за правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и 

устройствени зони. С оглед поддържане на природното равновесие и допустимото 

натоварване на териториите застрояването върху тях се осъществява в съответствие с 

нормативи за необходимата земя съгласно горната наредба. Подробните устройствени 

планове трябва да бъдат съобразени е общите устройствени планове. Инвестиционните 

проекти трябва да бъдат съобразени е подробните устройствени планове. Контролът се 

осъществява от главния архитект (идейният инвестиционен проект подлежи на съгласуване 

от главния архитект на общината). Съдилищата осъществяват контрол по 

законосъобразността на административните актове по устройство на територията при 

условията и по реда на ЗУТ, а по въпроси, които не са уредени в него - по 

Административнопроцесуалния кодекс. Министърът на регионалното развитие упражнява 

контрол по спазването на разпоредбите на този закон и на нормативните актове по 

прилагането му съобразно предоставените му правомощия. Той упражнява контрол по 

спазването на разпоредбите на този закон при проектирането и строителството, в това число 

влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряването на 

сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите. 

Министърът осъществява контрол върху дейността на Дирекцията за национален строителен 

контрол. ДНСК е контролен орган. Заповедите, предписанията и нарежданията на органите 

на Дирекцията за национален строителен контрол, издадени в рамките на тяхната 

компетентност, са задължителни за лицата, за които се отнасят. Във връзка с изпълнение на 

функциите им органите на Дирекцията за национален строителен контрол имат право: 

 на свободен достъп до строежите, както и до сградите и съоръженията по 

време на тяхното ползване; 
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 да изискват всички необходими за проверките документи, данни, легитимация, 

писмени справки и обяснения от длъжностните лица в държавните и 

общинските администрации, от участниците в строителството, от лицата на 

строежа и строителната площадка, от заинтересуваните централни и 

териториални администрации, от специализираните контролни органи и 

експлоатационните дружества; 

 да ползват данни от Единната система за гражданска регистрация и 

административно обслужване при условия и по ред, определени със закон. 

За ограничаваме на неблагоприятните въздействия от реализацията на плана е 

необходимо изпълнението на следните мерки: 

На етап устройствено и инвестиционно проектиране: 

 Проектоплановете и устройството на имота и да се съобрази с разпоредбите на 

Наредба №7/2003 за правила и нормативи за устройство на отделните видове 

територии и устройствени зони; 

 Всички конкретни инвестиционни предложения трябва да бъдат съгласувани с 

РИОСВ-Шумен от гледна точка на процедурата по оценка на тяхното 

въздействие върху околната среда; 

 Строителството да се извърши в съответствие с инженерно-геоложкото 

райониране по изискванията за застрояване на стръмни терени; 

 На следващите фази на проектиране да се поставят цели, свързани с 

ограничаване потреблението на енергия, ограничаване потреблението на вода, 

ограничаване образуването на отпадъци, насърчаване използването на 

възобновяеми ресурси и на вещества, които са по-малко опасни за околната 

среда, използването на „зелени” технологии; 

 При цялостното устройствено планиране или при процедиране на отделни 

планове за разглеждания имот да се извършва заснемане на съществуващата 

растителност заедно с точна оценка на съществуващите екземпляри; 

 при унищожаване на растителност макар и малоценна или в лошо състояние да 

се изготви и изпълни баланс на унищожената зелена маса - компенсационна 

озеленителна програма. 

На етап реализация на ПУП: 

 Строителните маршрути да се подберат така, че да се минимизира 

въздействието върху живущите и работещи в най-близките сгради; 

 Да се ограничи скоростта на движение на строителните МПС при движение на 

строителна площадка с цел намаляване на емисиите на прах и предпазване от 

пътни инциденти; 

 Строителството да се извършва на база на одобрен ПБЗ, включващ 

задължително и мерки за опазване на околната среда през строителния период 

(противопрахово оросяване, работа с регулирани ДВГ, покрито транспортиране 

на прахоотделящи материали, зареждане с ГСМ на обезопасени площадки, 

почистване на гумите от кал и т.н.). 

 Да не се използват материали, съдържащи вещества, при изграждане на 

конструкции, инженерно-строителни съоръжения и други, при които се 

осъществява или е възможен контакт с подземни води; 



ИСКАНЕЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО) 

„Проект за изменение на Общ Устройствен план на Община Нови пазар във връзка с определяне на нови устройствени зони за 

бъдеща урбанизация в отделни поземлени имоти в землищата на гр. Нови пазар и с. Стоян Михайловски“ 

 

 

Стр. 31от31 

 При изпълнение на строителните работи хумусният слой да се отделя и 

съхранява съгласно изискванията на Наредба № 26/1996 за рекултивация на 

нарушени терени, подобряване 

На етап експлоатация: 

 Да се спазват мерките заложени в индивидуалните административни актове за 

инвестиционните предложения по реда на Глава VI от ЗООС. 

7. Информация за платена такса и дата на заплащане - копие от банков превод 

Б. Електронен носител – 1 бр. CD 

ХЖелая решението да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на 

електронна поща. 

ХЖелая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на 

посочения от мен адрес на електронна поща. 

ХЖелая решението да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор. 

 

 

 

Уведомител: ....................................... 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 


