
 

 

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 д-р ЛЮДМИЛ ВЕСЕЛИНОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО 

(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 ОУПО ПОПОВО И ПУП – ПЗ 

ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ С ЦЕЛ 

РАЗШИРЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ГРОБИЩЕН ПАРК  / ХРИСТИЯНСКИ 

ГРОБИЩА / НА С. ГЛОГИНКА, ОБЩИНА ПОПОВО И ПРОМЯНА НА 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ПИ № 15103.190.101  ПО КККР 

НА ЗЕМЛИЩЕ  С. ГЛОГИНКА ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА ГРОБИЩЕН ПАРК  

(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 ПОПОВО 

Пълен пощенски адрес: ГР.ПОПОВО, ОБЛ. ТЪРГОВИЩЕ, УЛ.”АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ” 1 

Тел./факс/ел. поща (е-mail): тел. 0608/ 40021,  факс. 0608/40024, е-mail:obstina@popovo.bg 

Лице за връзка: инж. Д* Д* 

Пълен пощенски адрес:  



 

 

 

Тел./факс/ел. поща (е-mail):  

2. Обща информация за предложения план/програма 

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

На основание Решение № 119 по Протокол № 13/29.10.2020г. на Общински съвет  

Попово, се разрешава да бъде изготвен проект за изменение на Общия устройствен план 

на Община Попово /ОУПО/ в поземлен имот с идентификатор № 15103.190.101  по 

КККР на землище с. Глогинка.  

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

- Допускане изработването на Проект за Изменение на действащия общ устройствен 

план на Община Попово за поземлен имот с идентификатор № 15103.190.101  по 

КККР на землище с. Глогинка.  

- Допускане изработването на Проект за подробен устройствен план (ПУП) – План 

за застряване по отношение на поземлен имот (ПИ) с идентификатор по КККР 

15103.190.101. 

- Одобряване  на Изменение на ОУП на Община Попово за поземлен имот с 

идентификатор № 15103.190.101  по КККР на землище с. Глогинка.  

- Одобряване на ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор № 15103.190.101  по КККР на землище 

с. Глогинка.  

- Промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за разширение 

на гробищен парк на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 15103.190.101/публична 

общинска собственост/ по КККР на землище с. Глогинка, общ. Попово  

 

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

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

Настоящата разработка е изработване на проект за Изменение на ОУПО Попово и ПУП – 

ПЗ /План за застрояване/ с цел разширение на същестуващ гробищен парк  на с. Глогинка, 

общ. Попово и промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на 

поземлен имот (ПИ) с идентификатор 15103.190.101 по КККР на землище с. Глогинка, общ. 

Попово, с НТП – гробищен парк. 

 Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 15103.190.101 се намира в землището на 

с.Глогинка. Населеното място  е на територията на община Попово, област Търговище. 

Отстои на около 10 км югоизточно от общинския център град Попово. Землището му 

граничи със землищата на селата Заветно, Голямо Ново, Росина, Кошничари, Марчино, 

Априлово и Светлен, намиращи се на територията на община Попово. 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%BE_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5)


 

 

 Процедура по изменение на действащия Общ устройствен план на община Попово и 

ПУП – ПЗ /План за застрояване/ , касаят частта отнасяща се до предвижданията за имот с 

идентификатор 15103.190.101. Към настоящата разработка е приложена скица с 

предложение за изменение на ОУПО Попово – Приложение 2, касаеща частта от имота, 

която да послужи за разширение на гробищния парк, с площ от 2350 м². 

Географски координати на условен център на имота са: 

  N 43°17'20.66" 

  E 26°21'0.81" 

• Засегнати елементи от Националната екологична мрежа (НЕМ) 

 Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 15103.190.101 се намира в землището на 

с.Глогинка. Населеното място  е на територията на община Попово, област Търговище. 

Отстои на около 10 км югоизточно от общинския център град Попово. Землището му 

граничи със землищата на селата Заветно, Голямо Ново, Росина, Кошничари, Марчино, 

Априлово и Светлен, намиращи се на територията на община Попово. 

 На територията на община Попово са декларирани три територии според Закона за 

биологичното разнообразие, част от националната екологична мрежа. Зоните са Голяма 

река, Ломовете (която е защитена зона по директивите за местообитанията и птиците) и 

Островче. Те са разположени по периферията на територията на общината – южна, източна 

и северна.  

Наименование 

(код в регистъра) 
Категория Площ (ха) 

Населено място 

(землище) 

Цел на обявяване 

(опазване) 

Защитени зони по смисъла наЗакона за биологичното разнообразие 

Голяма река 

(BG0000432) 

ЗЗ по директивата 

за 

местообитанията 

7451,74 

с. Баба Тонка,  

с. Берковски,  

с. Бракница,  

с. Горица,  

с. Долец,  

с. Иванча,  

с. Конак,  

с. Манастирица 

 

Ломовете (BG0000608) ЗЗ по директивата 

за 

местообитанията 

32488,93 

с. Захари Стояново  

Ломовете (BG0002025) ЗЗ по директивата 

за птиците 33451,22 

с. Захари Стояново 1. Опазване и 

поддържане на 

местообитанията на 

видовете птици за 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%BE_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5)


 

 

Наименование 

(код в регистъра) 
Категория Площ (ха) 

Населено място 

(землище) 

Цел на обявяване 

(опазване) 

постигане на тяхното 

благоприятно 

природозащитно 

състояние; 

2. Възстановяване на 

местообитания на видове 

птици, за които е 

необходимо подобряване 

на природозащитното им 

състояние. 

Островче (BG0000173) ЗЗ по директивата 

за 

местообитанията 
6749,19 

с. Дриново,  

с. Еленово,  

с. Ломци,  

с. Тръстика 

 

 

 Единственото населено място, което попада изцяло в защитена зона е село Захари 

Стояново.  

 В обхвата на мрежата НАТУРА 2000 попада и село Иванча, което със своите 

вековни гори, водопади и изградена екопътека може да се развие като природозащитен 

център с регионално значение. 

 На територията на община Попово няма защитени територии по смисъла на Закона 

за защитените територии. 

• Основни цели на плана/програмата 

 Основната цел на проекта е да се осигури достатъчно терен за погребване на 

починалите жители в населеното място – с.Глогинка, общ.Попово, предвид изчерпания 

капацитет на съществуващия гробищен парк. За целта най-икономично осъществимото 

решение е разширение в северна посока върху общински терен, който е контактен на 

съществуващия гробищен парк – поземлен имот с идентификатор 15103.190.101 по 

КККР на с. Глогинка, като за целта е необходимо изработването на проект за ПУП – ПЗ 

/План за застрояване/  с цел промяна на предназначението на земеделска земя за 

неземеделски нужди.  

 Предвидената площ за бъдещо разширение създава възможност за реализиране на 

цялостната съпътстваща инфраструктура на гробищните паркове, включително и 

изолационно озеленяване с широчина по периферията не по-малка от 10м. 



 

 

С проекта следва да се гарантира икономичност, ефективност, целесъобразност и  

законосъобразност, като в максимална степен се запазят прилежащите зелени площи, 

трайни насаждения и изградени мрежи на техническата и инженерна инфраструктура. 

 

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

програми, други финансови институции) 

Общински бюджет 

• 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 

- Изработване на Проект за Изменение на действащия общ устройствен план на Община 

Попово за поземлен имот с идентификатор № 15103.190.101  по КККР на землище с. 

Глогинка.  

- Изработване на Проект за подробен устройствен план (ПУП) – План за застряване по 

отношение на поземлен имот (ПИ) с идентификатор по КККР 15103.190.101. 

- Искане за преценяване необходимостта от ЕО за Проект за Изменение на действащия 

общ устройствен план на Община Попово и ПУП – План за застряване по отношение на 

поземлен имот (ПИ) с идентификатор по КККР 15103.190.101. 

- Одобряване  на Изменение на ОУП на Община Попово за поземлен имот с 

идентификатор № 15103.190.101  по КККР на землище с. Глогинка.  

- Одобряване на ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор № 15103.190.101  по КККР на землище 

с. Глогинка.  

- Промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за разширение 

на гробищен парк на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 15103.190.101 по КККР на 

землище с. Глогинка, общ. Попово. 

 Предвижданията за изготвяне и съгласуване на плановете е в рамките на 6 месеца.  

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

Община Попово 

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

Община Попово и Общински съвет Попово 

ІІ. (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 ЗООС, поради 

следните основания (мотиви): 



 

 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

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: 

       На основание Решение № 119 по Протокол № 13/29.10.2020г. на Общински съвет  

Попово, се разрешава да бъде изготвен проект е за изменение на Общ устройствен план 

на Община Попово /ОУПО/ в поземлен имот с идентификатор № 15103.190.101  по 

КККР на землище с. Глогинка.  

       Разработката   има  за  цел  промяна  статута  на  земеделска  земя  от поземлен  имот 

№15103.190.101  по КККР на землище с. Глогинка, Община Попово,за неземеделски 

нужди -  във връзка с «разширение  на  съществуващ  гробищен  парк»,  обслужващ  

населеното  място.  

 За територията в която попада разширението на гробищния парк – землище на 

село Глогинка има влязла в сила кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-

732/20.11.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК. Съгласно действащата 

кадастрална карта същестуващия гробищен парк е в самостоятелен имот – ПИ с 

идентификатор по КККР 15103.190.11 с площ 10203 м² и НТП – “Гробищен парк”. 

Разширението се предвижда върху контактен ПИ с идентификатор по КККР 

15103.190.101 с площ 2350 м²; НТП – “Пасище” и вид собственост – общинска публична 

собственост. 

       За територията на община Попово има действащ Общ устройствен план на община 

Попово, одобрен с Решение № 29 по Протокол № 5/30.01.2020г. на ОбС Попово. 

Съгласно извадка от действащия ОУПО, имот с идентификатор по КККР 15103.190.11 

(същ. гробищен парк) попада в устройствена зона “Тгп-о”, като не е предвидено 

разширение на гробищния парк. Имот с идентификатор по КККР 15103.190.101 попада в 

земеделска територия – необработваеми земи – пасища, мери, поляни. 

        Предвид  горното, е необходима процедура по изменение на действащия Общ 

устройствен план на община Попово в частта му отнасяща се до предвижданията за имот 

с идентификатор 15103.190.101. Към настоящото задание е приложена скица с 

предложение за изменение на ОУПО Попово – Приложение 2.4.2, касаеща частта от 

имота, която да послужи за разширение на гробищния парк. 



 

 

         Да се осигури достатъчно терен за погребване на живущи в населеното място, предвид 

изчерпания капацитет на съществуващия гробищен парк. За целта най-икономично 

осъществимото решение е разширение в северна посока върху общински терен, който е 

контактен на съществуващия гробищен парк – поземлен имот с идентификатор 15103.190.101 по 

КККР на с. Глогинка, като за целта е необходимо изработването на проект за ПУП – ПЗ /План за 

застрояване/  с цел промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди.  

         Населението на село Глогинка е 577 жители (ГРАО, 2015-03-15), при приета норма на 

базата на нормативен анализ за този тип населени места за гробищни  паркове – 4.00 м²/ жител; 

следователно:  4.00м²/ж. х  577 жители =  2308 м². /нормативна/, предвид което с мотивираното 

предложение, което е неразделна част от настоящото задание, се предвижда  разширението на 

същестуващия гробищен парк да бъде за  ПИ с идентификатор 15103.190.101 – с приблизителна 

площ от 2,350 дка. Предвидената площ за бъдещо разширение създава възможност за 

реализиране на цялостната съпътстваща инфраструктура на гробищните паркове, включително и 

изолационно озеленяване с широчина по периферията не по-малка от 10 м. 

 Достъпът до предвиденото разширение на гробищния парк е осигурено през 

съществуващия гробищен парк. Ще бъде предвидена алейна мрежа, осигуряваща достъп 

до всяко гробно място. Алейната мрежа ще разделя условно гробищния парк на 

квартали, в които ще са разположени гробните места. По протежение на целия имот – 

обект на разработката ще се предвиди изолационна зеленина с оглед спазване на 

санитарно-хигиенните норми и изисквания, както и вътрешно озеленяване с висока и 

ниска растителност. През имота преминава електропровод, като сервитута е отразен в 

плана за застрояване.  Предвидените гробни места с плана са съобразение с него. 

 Към проекта ще се изработи и трасировъчен план с координати, с оглед 

последващите процедури и нанасянето на част от ПИ  №15103.190.101   (обект на 

разработката), като самостоятелен имот, на който да бъде сменено предназначението му 

– от Земеделска територия с НТП-необработваеми земи – пасища, мери, поляни в 

територия за Неземеделски нужди с НТП – гробище. 

 За  осъществяване  на  инвестиционното  намерение  не се предвижда изграждане на 

нова инфраструктура. 

 

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: 

Устройствените планове в съответствие с изискванията на чл. 7 и 10 ЗУТ имат за цел:  

• 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 (ЗРР); 

 • да създават условия за живеене и реализация на дейности за приоритетно социално-

икономическо развитие; 

 • да осигуряват равнопоставеност на физическите и юридическите лица при реализиране на 

инвестиционни инициативи, засягащи тяхната поземлена собственост, при гарантиране на 
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правата им; 

 • да определят границите на териториите, в зависимост от основното или конкретното им 

предназначение, както и допустимите и забранените дейности в тях и изискванията при 

използването, опазването и застрояването им; 

 • да определят насоките за териториалното развитие на урбанизираните територии и 

екологичното им съвместяване със земеделските, горските и защитените територии и зони с 

оглед постигане на оптимална териториална структура;  

• да създават възможност за възстановяване на нарушените територии и определяне на 

последващото им предназначение; 

 • да предвиждат подходящо развитие на техническата инфраструктура и обвързването на 

националните инфраструктурни коридори с европейските;  

• да определят устройството на поземлените имоти съобразно конкретното им 

предназначение и да осигуряват опазването на недвижимото културно наследство;  

• да определят правила и нормативи за прилагане на устройствените планове съобразно 

местните и регионални характеристики на териториите - предмет на устройственото 

планиране, както и специфични правила и нормативи към тях. 

  Подробните устройствени планове заемат второ място в йерархия на планиране след 

общия устройствен план. Същите оказват влияние върху ОУП единствено в територията, за 

която се разработват. 

 

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

особено с оглед насърчаването на устойчиво развитие: 

 Пред вид изчерпания капацитет на съществуващия гробищен парк на с.Глогинка, община 

Попово, най-рентабилното решение е разширение в северна посока върху общински терен, който 

е контактен на съществуващия гробищен парк – поземлен имот с идентификатор 15103.190.101 

по КККР на с. Глогинка.  За целта е необходимо изработването на проект за изменение на Общ 

устройствен план на Община Попово и ПУП – ПЗ /План за застрояване/  с цел промяна на 

предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди.  

         Населението на село Глогинка е 577 жители (ГРАО, 2015-03-15), при приета норма на 

базата на нормативен анализ за този тип населени места за гробищни  паркове – 4.00 м²/ жител; 

следователно:  4.00м²/ж. х  577 жители =  2308 м². /нормативна/, предвид което с мотивираното 

предложение, се предвижда  разширението на същестуващия гробищен парк да бъде за  ПИ с 

идентификатор 15103.190.101 – с приблизителна площ от 2,350 дка. Предвидената площ за 

бъдещо разширение създава възможност за реализиране и на цялостната съпътстваща 

инфраструктура на гробищните паркове. 

 Настоящата разработка е с изключителна социална насоченост и решава важна 

човешка потребност.  Прилагането на плана не  е свързано директно с насърчаването на 

устойчиво развитие, но запазване на благоприятната околна среда е важна предпоставка за 

създаване на устойчивост на зоната от гледна точка на устройството на територията. 
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г) екологични проблеми от значение за плана/програмата: 

 Настоящият проект  е за Изменение на ОУПО Попово и ПУП – ПЗ /План за 

застрояване/ с цел разширение на съществуващ гробищен парк  на с. Глогинка, общ. 

Попово и промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на 

поземлен имот (ПИ) с идентификатор 15103.190.101 по КККР на землище с. Глогинка, общ. 

Попово, с НТП – гробищен парк. Прилагането на плана не води до създаване и решаване на 

екологични проблеми, а е в отговор на изключителна социална необходимост. 

 Ще се прилагат следните мерки за намаляване на отрицателното въздействие върху 

околната среда: 

 - съблюдаване на строг ред при  събиране и съхранение на отпадъците- поставяне на 

съдове и определяне на местата за съхранение на отпадъци ; 

- поддържане чистотата в района на гробищния парк и недопускане разпиляване на 

отпадъци; 

 - съхранение по начин, който не позволява натрупването, смесването и 

разпиляването на отпадъците в гробищния парк и извън него. 

  

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

областта на околната среда: 

            Реализирането на плана съответства на основните принципи на общностното 

законодателство в областта на околната среда. Устройството на терена и териториалното 

развитие на урбанизираните територии е основание за съвместяване с изискванията на 

действащата нормативна уредба в областта на екологията. 

   Настоящият проект  е за Изменение на ОУПО Попово и ПУП – ПЗ /План за 

застрояване/ с цел разширение на съществуващ гробищен парк  на с. Глогинка, общ. 

Попово и промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на 

поземлен имот (ПИ) с идентификатор 15103.190.101 по КККР на землище с. Глогинка, общ. 

Попово, с НТП – гробищен парк. С реализацията на  проекта следва да се гарантира 

ефективност, целесъобразност и  законосъобразност от гледна точка на екологичното 

законодателство. Предвидено е в максимална степен да се запазят прилежащите зелени 

площи, трайни насаждения и изградени мрежи на техническата и инженерна 

инфраструктура. 

е) наличие на алтернативи: 

  Нулева алтернатива. 

 ще се възпрепятства усвояването на пустеещ и неизползваем  общински терен;  



 

 

  ще бъде възпрепятствано разширяване на гробищен парк на населеното място, което 

е изключителна обществена и социална необходимост. 

Изброените фактори са достатъчен аргумент за отхвърляне на нулева алтернатива по 

отношение реализиране на плана.  

Алтернативи по местоположение.  

Във връзка с инвестиционното предложение не са разгледани други алтернативи по 

отношение на местоположение поради следните фактори: 

 имот с идентификатор 15103.190.101 по КККР на землище с. Глогинка, общ. Попово, 

е собственост на Възложителя – Община Попово; 

 цитирания имот се намира непосредствено до съществуващия гробищен парк (с 

изчерпан капацитет) на с.Глогинка ; 

 до цитирания имот има изградена техническа инфраструктура . 

 

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

Да се осигури достатъчно терен за погребване на живущи в населеното място, 

предвид изчерпания капацитет на същестуващия гробищен парк. За целта най-

практично осъществимото решение е разширение в северна посока върху общински 

терен, който е контактен на същестуващия гробищен парк – поземлен имот с 

идентификатор 15103.190.101 по КККР на с. Глогинка, като за целта е необходимо 

изработването на проект за ПУП – ПЗ /План за застрояване/  с цел промяна на 

предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди. За територията в която 

попада разширението на гробищния парк – землище на село Глогинка има влязла в сила 

кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-732/20.11.2017 г. на Изпълнителния 

директор на АГКК. Съгласно действащата кадастрална карта същестуващия гробищен 

парк е в самостоятелен имот – ПИ с идентификатор по КККР 15103.190.11 с площ 10203 

м² и НТП – “Гробищен парк”. Разширението се предвижда върху контактен ПИ с 

идентификатор по КККР 15103.190.101 с площ 2350 м²; НТП – “Пасище” и вид 

собственост – общинска публична собственост. 

За територията на община Попово има действащ Общ устройствен план на община 

Попово, одобрен с Решение № 29 по Протокол № 5/30.01.2020г. на ОбС Попово. 

Съгласно извадка от действащия ОУПО, имот с идентификатор по КККР 15103.190.11 

(същ. гробищен парк) попада в устройствена зона “Тгп-о”, като не е предвидено 

разширение на гробищния парк. Имот с идентификатор по КККР 15103.190.101 попада 

в земеделска територия – необработваеми земи – пасища, мери, поляни. 

 Предвид горното, е необходима процедура по изменение на действащия Общ 

устройствен план на община Попово в частта му отнасяща се до предвижданията за 

имот с идентификатор 15103.190.101, която да послужи за разширение на гробищния 

парк. 

 



 

 

 

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

предложения план/програма: 

    Настоящият проект  е за Изменение на ОУПО Попово и ПУП – ПЗ /План за 

застрояване/ с цел разширение на съществуващ гробищен парк  на с. Глогинка, общ. 

Попово и промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на 

поземлен имот (ПИ) с идентификатор 15103.190.101 по КККР на землище с. Глогинка, общ. 

Попово, с НТП – гробищен парк. Цитираният имот е публична общинска собственост. 

 Настоящата разработка няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или 

с друг план дейности. 

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: 

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

    Вероятност на поява на въздействието 

Компоненти Вероятност на поява на въздействието 

По време на СМР  

Атмосферен въздух Неорганизирани емисии от транспорт и СМР  

Води Не се очаква въздействие 

Повърхностни Не се очаква въздействие 

Подземни Не се очаква въздействие 

Почви и земни недра Очаква се локално замърсяване на почвите  от СМР 

Биологично 

разнообразие 

Не се очаква въздействие 

Флора Не се очаква въздействие върху дивата флора 

Фауна Не се очаква въздействие върху дивата фауна 

Природни обекти/ 

защитени територии 

Не се очаква въздействие върху защитената зона 

  Компоненти Вероятност на поява на въздействието 

По време на 

експлоатация 

 

Атмосферен въздух Не се очаква въздействие 

Води Не се очаква въздействие 

Повърхностни Не се очаква въздействие 

Подземни Не се очаква въздействие 

Почви и земни недра Очаква се локално въздействие върху почвата  

Биологично 

разнообразие 

Не се очаква въздействие 

Флора Не се очаква въздействие върху дивата флора 

Фауна Не се очаква въздействие върху дивата фауна 



 

 

Природни обекти/ 

защитени територии 

Не се очаква въздействие върху защитена зона 

Продължителност, честота и обратимост на въздействието 

Компоненти Продължителност на 

въздействието 

Честота на въздействието Обратимост на 

въздействието 

По време на СМР    

Атмосферен въздух    

Неорганизирани 

емисии от 

транспорт и 

товаро- 

разтоварни 

дейности 

Краткотрайни при 

извършване транспорт и 

СМР 

Временно Ефектът се прекратява 

при спирането на 

въздействието 

Емисии на 

нтензивно 

миришещи 

вещества 

Не се очаква   

Води    

Повърхностни Не се очаква замърсяване 

на повърхностните води 

- - 

Подземни Не се очаква замърсяване 

на подземните води 

- - 

Почви и земни недра    

При изкопни дейности Очаква се  краткотрайно с 

ограничен периметър 

отрицателно въздействие 

Временно , краткотрайно Ефектът се прекратява 

при спирането на 

въздействието 

Биологично 

разнообразие 

   

Флора Не се очаква въздействие 

върху дивата флора 

- - 

Фауна Не се очаква въздействие 

върху дивата фауна 

- - 

Природни обекти/ 

защитени територии 

Не се очаква въздействие 

върху защитената зона 

- - 

По време на 

експлоатация 

   

Атмосферен въздух Не се очаква въздействие 

върху атмосферния въздух 

- - 

Води    

Повърхностни Не се очаква замърсяване 

на повърхностните води 

- - 

Подземни Не се очаква замърсяване 

на подземните води 

- - 

Почви и земни недра  - - 

При погребални 

ритуали 

Очаква се отрицателно 

локално въздействие 

Дълготрайно  С протичане на 

биологичните процеси 

Биологично    



 

 

разнообразие 

Флора Очаква се положително 

въздействие  

Дълготрайно - 

Фауна Не се очаква въздействие 

върху дивата фауна 

- - 

Природни обекти/ 

защитени територии 

Не се очаква въздействие 

върху защитената зона 

- - 

 

б)  кумулативните въздействия: 

Източник на въздействие Дейности Оценка на кумулативните 

въздействия 

По време на СМР   

Въздух Неорганизирани емисии прах 

по време на СМР на обекта 

Слабо въздействие 

Отпадъчни води Събиране на повърхностни 

води  

Без въздействие 

Отпадъци Събиране и временно 

съхранение на отпадъци 

Слабо въздействие 

Подземни води Не се извършва добив на 

подземни води 

Без въздействие 

Почви При изкопни дейности Слабо въздействие 

Местообитания на дивата 

фауна 

Неприложимо Неприложимо 

Местообитания на дивата 

флора 

Неприложимо Неприложимо 

По време на експлоатация   

Въздух Няма източници Без въздействие 

Отпадъчни води Няма източници Без въздействие 

Отпадъци Събиране и временно 

съхранение на отпадъци 

Слабо въздействие 

Подземни води Не се извършва добив на 

подземни води 

Без въздействие 

Почви Извършване на погребални 

дейности 

Продължително 

въздействие 

Местообитания на дивата 

фауна 

Неприложимо Неприложимо 

Местообитания на дивата 

флора 

Неприложимо Неприложимо 

 

в) трансграничното въздействие: 

 При изготвяне и реализация на проект  за Изменение на ОУПО Попово и ПУП – ПЗ 

/План за застрояване/ с цел разширение на съществуващ гробищен парк  на с. Глогинка, 

общ. Попово и промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на 

поземлен имот (ПИ) с идентификатор 15103.190.101 по КККР на землище с. Глогинка, общ. 



 

 

Попово, с НТП – гробищен парк, не се очаква извършване на дейности , водещи до 

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) 

 Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 15103.190.101, обект на настоящата 

разработка се намира в землището на с.Глогинка. Населеното място  е на територията на 

община Попово, област Търговище. Отстои на около 10 км югоизточно от общинския 

център град Попово, на 265 м надморска височина. Построено е на северен скат в 

полупланински район. Землището му граничи със землищата на селата Заветно, Голямо 

Ново, Росина, Кошничари, Марчино, Априлово и Светлен, намиращи се на територията на 

община Попово. На 3 км от селото минава ж.п.линията София-Варна. Населението на 

с.Глогинка  (ГРАО 2015 г.) възлиза на 577 души. 

 Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 15103.190.101 отстои на 80 м от 

регулационната граница на населеното място. 

 Здравен риск за населението възниква при негативно въздействие върху един или 

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

причина предполагаемите влияния на дейността върху конкретното възникване на здравен 

риск  се ограничава само в района на обхвата на плана. Няма налични данни относно 

здравния статус и заболеваемостта на населението на с. Глогинка, от което може да се 

направи извод, че като следствие на настоящата разработка не е налице завишаване на 

заболеваемостта или промяна в здравния статус на околното население и няма 

констатирани рискови фактори.    

 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: 

 Настоящият проект  е за Изменение на ОУПО Попово и ПУП – ПЗ /План за 

застрояване/ с цел разширение на съществуващ гробищен парк  на с. Глогинка, общ. 

Попово и промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на 

поземлен имот (ПИ) с идентификатор 15103.190.101 по КККР на землище с. Глогинка, общ. 

Попово, с НТП – гробищен парк. 

 Не се очакват неблагоприятни въздействия, произтичащи от увеличаване на 

опасностите и последствията от възникване на голяма авария. Планът не е свързан 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): 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%BE_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%BE_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5)


 

 

 Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 15103.190.101, обект на настоящата 

разработка се намира в землището на с.Глогинка. Населеното място  се намира на 

територията на община Попово, област Търговище. Отстои на около 10 км югоизточно от 

общинския център град Попово, на 265 м надморска височина. Построено е на северен скат 

в полупланински район. Землището му граничи със землищата на селата Заветно, Голямо 

Ново, Росина, Кошничари, Марчино, Априлово и Светлен, намиращи се на територията на 

община Попово. На 3 км от селото минава ж.п.линията София-Варна. Населението на 

с.Глогинка  (ГРАО 2015 г.) възлиза на 577 души. 

 Настоящият проект  е за Изменение на ОУПО Попово и ПУП – ПЗ /План за 

застрояване/ с цел разширение на съществуващ гробищен парк  на с. Глогинка, общ. 

Попово и промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на 

поземлен имот (ПИ) с идентификатор 15103.190.101 по КККР на землище с. Глогинка, общ. 

Попово, с НТП – гробищен парк. Настоящата разработка е в отговор на неотложна 

обществена и социална потребност, относима спрямо населението и населеното място 

с.Глогинка. 

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): 

 Настоящият проект  е за Изменение на ОУПО Попово и ПУП – ПЗ /План за 

застрояване/ с цел разширение на съществуващ гробищен парк  на с. Глогинка, общ. 

Попово и промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на 

поземлен имот (ПИ) с идентификатор 15103.190.101 по КККР на землище с. Глогинка, общ. 

Попово, с НТП – гробищен парк. Настоящия НТП е пасище, като промяна 

предназначението се налага в отговор на неотложна обществена и социална потребност на 

населението – разширение на гробищен парк. 

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

общностен или международен статут на защита: 

 Настоящият проект  е за Изменение на ОУПО Попово и ПУП – ПЗ /План за 

застрояване/ с цел разширение на съществуващ гробищен парк  на с. Глогинка, общ. 

Попово и промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на 

поземлен имот (ПИ) с идентификатор 15103.190.101 по КККР на землище с. Глогинка, общ. 

Попово, с НТП – гробищен парк и няма относимост върху райони или ландшафти, които 

имат признат национален, общностен или международен статут на защита.   

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: 

5.1. Скица на ПИ с идентификатор 15103.190.101 

5.2. Предложение за изменение на ОУП на Община Попово 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%BE_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%BE_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5)


 

 

5.3. Предложение за разширение на гробищен парк в ПИ с идентификатор 15103.190.101 

5.4. Акт за собственост на ПИ с идентификатор №15103.190.101 в землището на с. 

Глогинка, община Попово 

 

5.5.  Документ за платена такса от 400лв., съгл. чл.1, ал.5, т.1 от Тарифата за такси, които се 

събират в системата на МОСВ, приета с ПМС №136/13.05.2011г.(обн.ДВ бр.39 от 

20.05.2011г., изм. и доп.).  

 

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: 

      Прилагането  на плана и контрола по прилагането му е в компетенцията на Община 

Попово. 

       Контрол по прилагане на плана и спазване на заложените мерки и условия във връзка с 

опазване на околната среда се извършва от РИОСВ - Шумен . 

        Контрол по прилагане на плана и спазване на заложените мерки и условия във връзка с 

опазване на човешкото здраве  се извършва  от РЗИ Търговище.  

         Мерките, които следва да се приложат за провеждане на наблюдение и контрол по 

време на прилагане на плана, в т.ч. предложение на мерки за наблюдение и контрол по 

отношение на околната среда и човешкото здраве започват от етапа на изпълнение на плана 

. По този начин ще се гарантира минимизиране на причините, които могат да окажат 

отрицателно въздействие в етапа на експлоатация  на обекта. 

    Таблица № 6 -1. Мерки за провеждане на наблюдение и контрол по време на прилагане на 

плана , в т.ч. предложение на мерки за наблюдение и контрол по отношение на околната 

среда и човешкото здраве 

№ 

по 

ред 

Мерки  Период/фаза Резултат на изпълнение 

1 Използване на изправна транспортна и 

строителна техника  

По време на СМР Опазване на съседните 

терени от замърсяване 

2 Изпълнение на ограда около 

разширението на гробищния парк 

По време на СМР Опазване на съседните 

терени от замърсяване 

3 Прилагане на техники за редуциране на 

разпиляване и разпрашаване - оросяване 

и използване на надеждни опаковки 

По време на СМР Опазване на съседните 

терени от замърсяване 

4 Поставяне на съдове  за отпадъците  и 

включване на обекта в организираното 

сметосъбиране в общината 

По време на 

експлоатация 

Екологосъобразно 

третиране на отпадъците. 

5 Организиране събирането на 

биоразградимите отпадъци 

По време на 

експлоатация 

Екологосъобразно 

третиране на отпадъците. 



 

 

№ 

по 

ред 

Мерки  Период/фаза Резултат на изпълнение 

6 Съхранение по начин, който не позволява 

натрупването, смесването и 

разпиляването на отпадъците по 

площадката и извън нея 

По време на 

експлоатация 

Екологосъобразно 

съхранение и третиране на 

отпадъците . Намаляване 

на неорганизирани 

емисии 

7 Стриктно да се спазват правилата за 

противопожарна безопасност и да се 

вземат  мерки за снижаване на риска от 

възникване на пожари 

По време на СМР и по 

време на 

експлоатация 

Предпазване от 

възникване на пожари и 

аварийни ситуации 

 

 

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 опера 

 

 

 

  Възложител:  

Д-Р ЛЮДМИЛ ВЕСЕЛИНОВ 

Кмет на Община Попово 

 

 


