
 

 

 

ДО  

ДИРЕКТОРА НА 

РИОСВ-ШУМЕН 

 

ИСКАНЕ 

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

От ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ, ЕИК 000875920, 7700 гр. Търговище, пл. „Свобода“, 

Телефон: 0601/686 12 , 0601/622 12, e-mail: obshtina@targovishte.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 Търговище в обхват: в 

частта на УПИ Х, кв.1 по плана на с. Буйново, общ. Търговище и Поземлен имот 

39390.222.18 по Кадастралната карта на с. Кралево, общ. Търговище“ 

(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 Търговище, ЕИК 000875920, 7700 гр. Търговище, пл. „Свобода“, 

Телефон: + 359 (0)601686 12 , +359(0)601/622 12, e-mail: obshtina@targovishte.bg 

Пълен пощенски адрес: 7700 гр. Търговище, пл. „Свобода“ 

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): Телефон: +359(0)601/ 686 12 ,+359(0)601/622 12,  

e-mail: obshtina@targovishte.bg 

Лице за контакти: д-р Дарин Димитров – Кмет на Община Търговище 

2. Обща информация за предложения план/програма  

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

административен акт: 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ   

 

7700 Търговище, пл.Свобода 

Телефон: 0601/686 12; факс: 0601/620 57, 0601/622 12 

e-mail: obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg 
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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. 

Отстраняване на явна фактическа грешка за УПИ X. кв. I. с. Буйново. общ. Търговище 

Съгласно действащия Подробен устройствен план за УПИ X, кв. I. с. Буйново. общ. 

Търговище няма определено конкретно отреждане и няма одобрен План за застрояване. 

Видно от Общия Устройствен план на община Търговиите УПИ X, кв. 1. с. Буйново попада в 

жилищна устройствата зона за ниско жилищно застрояване Жм. Така установеният 

устройствен режим не създава условия за реализация на инвестиционните намерения на 

собственика на УПИ X, кв. I. с. Буйново, тъй като УПИ X е част от бившия стопански двор 

на ТКЗС, видно от Заповед № 233 от 10.06.1994 г. в имота има действаща птицеферма, 

съгласно Разрешение за ползване № 72 от 29.04.2003 г. за едната сграда и Удостоверение за 

въвеждане в експлоатация № РВЕ-01-1 от 08.01.2007г. за другата, което доказва 

функционирането на обекта преди влизането в сила па ОУП Търговище със Решение № 2 по 

Протокол № 25 от 27.07 от 2017 г. на Общински Съвет Търговище. 

В имота е разположена съществуваща птицеферма. Съгласно обяснителна записка 

към ОУП на община Търговище като, предимно производствени зони (Пп) се определят 

съществуващите промишлени зони, както и терени, предвидени за включване в границите на 

Северната промишлена зона. Такива зони се определят и за териториите с производствено и/ 

или складово предназначение и за бившите стопански дворове в границите на селата. 

С оглед изложеното и на основание чл. 134. ал. 1. т. 5 и чл. 135. ал. 1 от Закона за 

устройство на територията (ЗУТ) е необходимо изработване на проект за изменение на ОУП  

на община Търговище за УПИ X, кв. 1, с. Буйново. общ. Търговище поради наличието на 

явна фактическа грешка имаща значение за предвижданията на ОУП на община  Търговище. 

Съобразно градоустройствените данни за УПИ X в  кв1, той никога не е функционирал като 

жилищен имот. В него няма изградени жилищни сгради и такова устройствено 

предназначение не е основателно. 

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

134. ал. 1. т. 5 от ЗУТ Общински съвет - гр. Търговище е издал Решение №  22 по протокол 

№ 15/29.10.2020 г., с което се разрешава изработването на  Проект за изменение на Общия 

устройствен план на община Търговище в обхват на УПИ X в кв. 1 по регулационен план на 

с. Буйново, община Търговище, с обща площ 13.756 дка, с който за поземления имот да се 

определи „Предимно производствена устройствена зона” (Пп). 

Отстраняване на явна фактическа грешка за поземлен имот с идентификатор 

39390.222.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кралево,. общ. 

Търговище 
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С решение № 392 на МС от 01.06.2001 год. (обн.Дв.в.бр.55/19.06.2001г., доп.бр. 

106/14.12.2007 год.) е предоставена концесия за добив на подземни богатства - строителни 

материали - варовици от находище „Кралево", землище с. Кралево, община Търговище, на 

„Автомагистрали - Черно море" АД гр. Шумен - поземлени имоти №№ 39390.222.10 и 

39390.222.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кралево. На основание 

горното решение, с договор от 27.06.2001 год., сключен между Република България, 

представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и 

„Автомагистрали - Черно море” АД, гр. Шумен на търговското дружество е предоставена 

концесия с предмет „Особено право на ползване върху подземни богатства - строителни 

материали - варовици, във връзка с техния добив от находище Кралево, област Търговище. 

През м. юли 2017 г. е одобрен Общи устройствен план на община Търговище. 

С Решение на Общински съвет Търговище №18 по протокол №55/29.08.2019 г. е 

одобрено частично изменение на Общия устройствен план на община Търговище в частта му 

за горепосочените имоти, като е опредена устройствена зона 2/Пч. 

При изработването на Общия устройствен план на общината (ОУПО) ,одобрен през 

юли месец на 2017г., е ползвана Карта на възстановената собственост на землището на с. 

Кралево, в която горепосоченият имот не е отразен. През септември месец 2017 год. е влязла 

в сила кадастрална карта и кадастрални регистри на землището на с. Кралево (Заповед №РД-

18- 411/26.09.2017 г.). 

С Разрешение №265/13.07.2012 г. и договор с Министерство на енергетиката от 

14.11.2012 г. Автомагистрали - Черно море АД гр. Шумен е получило право да извърши 

проучване на подземни богатства по чл.2, ал.1, т.5 от Закона за подземните богатства (ЗБП) в 

площ Кралево - 2. В резултат от проведените геоложки проучвания, в границите на 

определената за проучване площ са доказани запаси от строителни материали (варовици), 

предназначени за използване в пътното строителство и са определени границите на новото 

находище. В ход е процедура за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства в 

поземлен имот № 39390.222.18 с площ 174 866 кв.м. 

Във връзка с реализацията на инвестиционното намерение в РИОСВ Шумен е внесено 

инвестиционно предложение „Разработване на находище за строителни материали - 

подземни богатства по чл.2. ал.1. т.5 от Закона за подземните богатства варовици от 

находище Кралево - 2, землище с. Кралево. община Търговище, област Търговище в ПИ с 

идентификатор 39390.222.18 по КК на с. Кралево, община Търговище. 

Изработена е Оценка на въздействието върху околната среда. С решение по ОВОС 

№ШУ-2-2/2020 г. РИОСВ Шумен е одобрил осъществяването на цитираното инвестиционно 

предложение. 

Във връзка с изложеното по-горе относно разширяване на териториалния обхват на 

добивните дейности е необходимо разширяване на границите устройствена зона 2/Пч и 

включване в тях на поземлен имот с идентификатор 39390.222.18. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, 

ал. 1, т.1 и т. 5 от ЗУТ, Общински съвет Търговище издава Решение № 17 по протокол № 

17/17.12.2020 г., с което се разрешава да се изработи проект за изменение на Общия 

устройствен план на община Търговище в обхват на поземлен имот с идентификатор 

39390.222.18 в землището на с. Кралево, община Търговище, с площ 174,866дка, с който за 

поземления имот да се определи Чисто производствена устройствена зона (2/Пч). 

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



 

 

Стр. 4 от 25 

 Съгласно плановото задание за изработване на ОУП на Община Търговище, 

прогнозния период е до 2035 г. 

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 изменението на ОУП (респективно и Екологична 

оценка); 

• Приемане на  проект за изменението на ОУП от Общинския експертен съвет; 

• Одобряване на проект за изменението на ОУП от Общински съвет; 

• Решението на Общински съвет за одобряване 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 Търговище е разположена в Североизточна България в източната част на 

Търговищка област и заема земи от Дунавската равнина в северната си част и от 

Предбалкана - Преславска планина и Малко Герлово - в южната си част. На север граничи с 

община Лозница, на североизток с община Хитрино, на изток с общините Шумен, Велики 

Преслав и Върбица, на юг с Омуртаг, а на запад с общините Антоново и Попово. 

В тези граници, общината заема площ от 840,5 кв.км (84 050 ха). Общинският център - 

град Търговище, отстои от центъра на Североизточния район гр. Варна на 121 км., от Русе на 

99 км. и от столицата на 320 км. През Омуртаг и Котел се свързва с Южна България. 

Разполага със собствено летище, което в момента не се експлоатира. 

Територията на общината се характеризира с разнообразен релеф - равнинен, хълмист 

и нис- копланински. Част от нея, южно и западно от гр. Търговище, обхваща 

нископланински терени от Преславско-Драгоевската планина (с най-висок връх “Коджакуз” - 

690 м) и Северо- слонишкия плоскоридов район. Централните и северните части на 

общината представляват хълмисти равнини и разчленени плата със заоблени форми, 

просечени на места от дълбоки долове и ровини. 

Обхвата на настоящия проект за изменение на ОУП на Община Търговище е в 

рамките на: 

• УПИ X, кв. 1. с. Буйново. общ. Търговище 

• поземлен имот с идентификатор 39390.222.18 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Кралево, общ. Търговище 

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, 
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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 

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 общината са разположени следните защитени зони и защитени 

територии: 

➢ Природни забележителности 

Природна забележителност „Водопада в м. Боаза“ - код 316 (№ 133) в землището 

на гр. Търговище [с. Пайдушко]. Обявена е със заповед № 97/13.03.1978 г. за опазване на 

водопад, образуван от излизащ на повърхността малък приток на р. Врана; ПЗ “Водопада” 

също се намира в близост до гл.път Варна-София и е малък водопад, образуващ се от 

излизащ на скалната повърхност малък подземен приток на р. Врана, с площ от 0,1 ха в ДГФ 

на ДГС “Търговище”, землище с. Пролаз, Община Търговище. 

Природна забележителност „Коня“ - код 317 (№ 395) в землището на гр. 

Търговище. Обявена е със заповед № 97/13.03.1978 г. за опазване на скално образувание; ПЗ 

“Коня” е скално образувание - голина, наподобяващо изображение с форма на кон, 

намиращо се в близост до гл. път Варна-София, на площ от 0,3 ха в ДГФ на ДГС 

“Търговище”, землище гр. Търговище. 

Природна забележителност „Дервентската пещера“ - код 328 (№ 221), обявена е 

със заповед № 534/25.09.1978 г. за опазване на пещера. Намира се на склоновете на 

Преславската планина, дял от Източна Стара планина в Пролазкия пролом с площ 1,0 ха в 

ДГФ на ДГС „Търговище”, землище с. Пролаз, община Търговище. Пещерата е една от 

малкото в този край, известна освен с големината си и с богатството на ексцентричните 

образувания на хелектитите и дендритите, змиевидните извивки на преградите на синтровите 

езерца с пещерни бисери в тях и масивните сталакмити, осеяни с червеникавокафяви до 

розови и млечнобели кристали. Прилепите са основните видове в пещерната фауна, 

достигащи десетки броя. Пещерата е местообитание на особен вид малък бръмбар, 

родственик на вида Светломразец. Дервенската пещера е недостатъчно проучена. 

Стопанисва се и се охранява от ДГС „Търговище”, под контрола на РИОСВ-Шумен. 

➢ Защитени местности 

Защитена местност „Игликина поляна“ - код 363 (№ 311), обявена със Заповед № 

РД- 955/25.07.2003г. на МОСВ в землището на гр. Търговище върху територия от 9.2 ха. 

Обявена е със заповед за прекатегоризация № РД-955/25.07.2003 г. за опазване на естествено 

находище на растителен вид лечебна иглика, лечебно растение под ограничителен режим на 

ползване с цел запазване като генетичен фонд на вида и осигуряване естественото му 

възпроизвеждане. Целогодишно е обект на неорганизиран туризъм, поради красивата 

природа, съчетание на защитения обект с ограждаща го смесена широколистна гора и 

близостта с гр. Търговище. Стопанисва се и се охранява от ТП „ДГС Търговище”, под 

контрола на РИОСВ-Шумен. 
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Защитена местност „Петка балкан“ - код 367 (№ 674) в землището на с. Братово 

върху територия от 5.4 ха. Обявена е със заповед № РД-215/05.04.1979 г.; Намира се в 

м.”Кайрака” на нелесопригодна площ ДГФ на ДГС „Търговище”, землище гр. Търговище. 

Обявена като Природна забележителност е със Заповед №448/25.04.1984г. на КОПС с площ 

9,2 ха. Със Заповед № РД-955/25.07.2003г. на МОСВ е прекатегоризирана в Защитена 

местност. Целта за обявяване е защита на естественото находище на лечебна иглика, 

растителен вид с ограничителен режим на ползване с цел запазване като генетичен фонд на 

вида и осигуряване естественото му възпроизвеждане. Целогодишно е обект на 

неорганизиран туризъм, поради красивата природа, съчетание на защитения обект с 

ограждаща го смесена широколистна гора и близостта с гр. Търговище. Стопанисва се и се 

охранява от ДГС „Търговище”, под контрола на РИОСВ-Шумен. Целта за обявяване е за 

съхранение на вековна церова гора в м.”Бабаконду” в ДГФ на ДГС „Търговище”, землище с. 

Братово община Търговище. Стопанисва се и се охранява от ДГС „Търговище”, под контрола 

на РИОСВ-Шумен. 

Защитена местност „Урумово лале“ - код 365 (№ 915), заема каменист, силно 

варовит стръмен склон от ДГФ на ДГС „Търговище”, землище с. Пайдушко, община 

Търговище, с площ 12 ха, обявена за Природна забележителност със Заповед 

№853/10.08.1983г. на КОПС. Прекатегоризирана е в Защитена местност със Заповед № РД-

957/25.07.2003г. на МОСВ. Под защита е естествено находище на растителния вид Урумово 

лале, представен в трите му форми - жълта, пъстра и червена. Последната форма е 

представена от единични екземпляри. Видът под защита е български ендемит, застрашен от 

изчезване и включен в “Червената книга” на България. Стопанисва се и се охранява от ДГС 

“Търговище”, под контрола на РИОСВ-Шумен. 

Защитени вековни дървета „Идиризова кория“ - 6 групи от общо 27 вековни 

дървета - летен и зимен дъб, цер и бяла топола в землищата на селата Александрово, Дългач, 

Преселец и Пробуда. 

Защитена местност “Божур поляна” - обявена със Заповед №РД-315/30.05.2006г. 

на МОСВ в землищата на с. Вардун и с. Стража, община Търговище с цел опазване 

находище на червен божур, лечебна иглика. Естественото находище заема площ от 18,07ха в 

ДГФ на ДГС „Търговище”, местността ”Парка“. Стопанисва се и се охранява от ДГС 

„Търговище”, под контрола на РИОСВ-Шумен. 

➢ Защитени зони в екологична мрежа Натура 2000 

Защитени зони по директивата за птиците 

Защитена зона „Овчарово“ BG0002093 (№ 1185) за опазване на дивите птици по 

Директива 2009/147/ЕС - одобрена със Заповед № РД-844/17.12.2008 г. на МОСВ. Общата 

площ на зоната от 1 478 ха., изцяло на територията на община Търговище, обхваща 

землищата на гр. Търговище и селата Копрец, Кралево, Овчарово, Преселец, Пролаз, Руец, 

Стража, Търновец и Черковна. Предмет на опазване в зоната са застрашения вид от 

международно значение ливаден дърдавец и още три други застрашени видове. 

Защитените зони за опазване на природните местообитания 

Защитена зона „Преславска планина“ BG0000421 (№ 1228) за опазване на 

природните местообитания по Директива 92/43/ЕЕС - одобрена с Решение на МС № 

122/02.03.2007 г. Общата площ на зоната е 14 060.01 ха., от които 9 200.7 ха са в територията 

на община Търговище, като засягат землищата на гр. Търговище и на селата Вардун, Копрец, 

Кралево, Овмарово, Преселец, Пролаз, Руец, Стража, Търновца и Черковна. Обявена е за 

опазване на 14 вида местообитания - 9 вида гори (92 % от територията на зоната): алувиални, 
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панонски, мизийски, балкано-панонски и евро-сибирски и 4 вида тревни и храстови 

съобщества и една неблагоустроена пещера. Предмет на опазване са и 24 вида птици по 

приложение № 1 на Директива № 79/409/ЕЕС, 36 вида мигриращи птици, невключени в 

приложението, 6 вида бозайници, 14 вида земноводни и влечуги, 4 вида риби, 2 вида 

безгръбначни и 76 други значими растителни и животински видове. 

Защитена зона „Марина дупка“ BG0000589 (№ 1167) за опазване на природните 

местообитания по Директива 92/43/ЕЕС - одобрена с Решение на МС № 122/02.03.2007 г. 

Общата площ на зоната е 1.0 ха и е разположена изцяло на територията на землището на с. 

Пайдушко. Представлява неблагоустроена пещера и е обявена за опазване на 9 вида прилепи. 

Защитена зона „Островче“ BG0000173 (№ 1207) за опазване на природните 

местообитания по Директива 92/43/ЕЕС - одобрена с Решение на МС № 611/16.10.2007 г. 

Общата площ на зоната е 6 749.19 ха., от които 843,14 ха са в територията на община 

Търговище, като обхващат землищата на селата Кръшно, Маково и Миладиновци. Обявена е 

за опазване на 10 вида местообитания - 7 вида гори (92 % от територията на зоната): 

алувиални, панонски, мизийски, балкано-панонски и евро-сибирски и 3 вида тревни и 

храстови съобщества. Предмет на опазване са и 16 вида птици по приложение № 1 на 

Директива № 79/409/ЕЕС, 21 вида мигриращи птици, невключени в приложението1 4 вида 

бозайници, 6 вида земноводни и влечуги 2 вида риби, 8 вида безгръбначни и 76 други 

значими растителни и животински видове. 

УПИ X, кв.1 по плана на с. Буйново, общ. Търговище не засяга защитени зони /33/ по 

смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ДВ бр.77/ 2002г., доп. и изм.). Най- близко 

разположените до УПИ X, кв.1 по плана на с. Буйново, общ. Търговище защитени зони /33/ в 

обхвата на РИОСВ- гр. Шумен са BG 0000138 „Каменица“ за опазване на природните 

местообитания (обявена със Заповед № РД-690/ 25.08.2020 г. на Министъра на околната 

среда и водите, обн. ДВ бр. 80/ 11.09.2020г.) и BG 0000382 „Шуменско плато“ за опазване на 

природните местообитания (обявена със Заповед № РД-1032/ 17.12.2020 г. на Министъра на 

околната среда и водите, обн. ДВ бр. 19/ 05.03.2021г.), намиращи се на отстояние повече 

от 12 км от УПИ Х. кв.1 по плана нас. Буйново. 

Поземлен имот 39390.222.18 по Кадастралната карта на с. Кралево, общ. Търговище 

попада в защитена зона /33/ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ДВ бр.77/ 

2002г., доп. и изм.) BG 0000421 „Преславска планина“ за опазване на природните 

местообитания (включена в списъка от 33, приет с Решение № 122/ 02.03.2007г. на 

Министерски съвет, ДВ бр. 21/09.03.2007г.; изменено с Решение № 615/ 02.09.2020г. на МС, 

ДВ бр. 79/ 08.09.2020г.; към момента зоната не е обявена със заповеди с наложени режими и 

ограничения съгласно ЗБР) и се намира на З0 м отстояние от 33 BG 0002093 „Овчарово“ за 

опазване на дивите птици (обявена със Заповед № РД-844/ 17.11.2008 г. на Министъра на 

ОСВ, обн. ДВ бр. 12/ 13.02.2009 г.). 

д) Основни цели на плана/програмата 

  Главната цел на общия устройствен план на община Търговище, наричан по-нататък 

за краткост ОУПО, съгласно техническото задание и обяснителната записка, е „Създаване на 

оптимална пространствена и функционална структура на развитие, както и изграждане и 

комплексно устройство на града в единство на урбанизираните структури със 

съществуващите природна и антропогенна среда и специфични социално-икономически 

условия. Общият устройствен план ще бъде стратегически инструмент за прилагане на 

политиките на общината и основа за нейното дългосрочно устойчиво пространствено 

развитие. 
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 Основните задачи на ОУПО, така както са формулирани в Техническото задание и 

обяснителната записка кьм плана, произтичат както от нормативната регламентация в ЗУТ и 

Наредба №8 за съдържанието и обхвата на устройствените планове, така и от 

съществуващото състояние на общинската територия, нейната структура, функции и начини 

на земеползване, селищна мрежа, транспортна и инфраструктурна  осигуреност, действащи 

охранни режими по специални закони и са както следва: 

• формиране на обща концепция и насоки на социално-икономическото и 

пространственото развитие на общината; 

• определяне на функционално-планировьчната и устройствена структура на 

територията, предмет на плана и преобладаващото предназначение на 

съставните и структурните й части, местоположението и границите на 

урбанизираните територии, строителните граници, земеделските територии; 

горските територии, защитените територии, нарушените територии за 

възстановяване и териториите със специално, с друго или със смесено 

предназначение; 

• установяване на общия режим на устройство на всяка от териториите по 

предходната точка, който включва най-общи цели, мерки и изисквания за 

тяхното опазване, използване, изграждане и развитие; 

• регламентиране на режима на устройство и опазване на териториите с 

публичен характер - държавна и общинска собственост; 

• фиксиране на разположението на мрежите и съоръженията на техническата 

инфраструктура на територията на общината и връзките им с териториите на 

съседните общини и с инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от 

национално значение, с ограничителни сервитути; 

• установяване на териториите с вероятно разпространение на предвидими 

природни бедствия и въвеждане на необходимите превантивни мерки и начин 

на устройство и защита; 

• определяне на териториите за активно прилагане на ландшафтно-устройствени 

мероприятия и естетическо възстановяване и оформяне, в т.ч. териториите за 

превантивна устройствена защита и саниране за опазване на характера на 

ландшафта и на паметниците на културно-историческото наследство; 

• регламентиране на териториите и зоните, в които не се допуска ново 

строителство; 

• съставяне на Правила за прилагане на ОУП, респ. на устройствените правила и 

нормативи за застрояване; 

• регламентиране на конкретните устройствени режими на урбанизираните, 

земеделските и горските територии, и допълнителните режими за нарушените 

и защитените зони и терени, съобразени с изискванията за защитата им, 

определени със специални закони. 

Конкретната цел на изменението на ОУП е коригиране на явна фактическа грешка при 

устройственото зониране на засегнатите имоти. 

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 

Търговище и със средства на засегнатите юридически лица. 

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  
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 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; 

• 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 15.11.2021 г.; 

• Внасяне на окончателния проект изменение на ОУП в общинската 

администрация и Общински съвет - Търговище за процедиране и обявяване – 

до 30.11.2021 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 специален мотивирани. 

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 от ЗУТ 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. 
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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 

Планът се прилага от кмета и общинската администрация на Община Търговище. 

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

Изменението на ОУП на Община Търговище ще бъде прието от Общински съвет 

Търговище 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:  

 Проектът за изменение на ОУП на Община Търговище е свързан с отстраняване на 

явна фактическа грешка и е пряко свързана с 2 бр. одобрени инвестиционни предложения: 

• „Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма и отглеждане на 

птици-подрастващи кокошки носачки в УПИ X, кв. 1, с. Буйново, общ. 

Търговище“, за което е издадено Решение № ШУ-17-ПР/2020 г. 

Инвестиционното предложение /ИП/ предвижда увеличаване капацитета с 60 000 

места за птици на съществуваща птицеферма за отглеждане на кокошки носачки с 36 000 

места за птици, одобрена с Решение по ОВОС №07-06/2002г. на РИОСВ гр. Шумен, и 

отглеждане на подрастващи кокошки носачки. Съгласно становище на ОДБХ гр. Търговище 

с изх. № ЗЖ- 1542/30.03.2020г., птицевъдният обект е одобрен с протокол от 29.06.2006г. и 

съществуващият обект е регистриран в ОДБХ гр. Търговище като птицевъден обект за 

отглеждане на кокошки-носачки в неуголемени клетки с регистрационен № 3BG25067. 
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Съгласно същото становище във връзка с изискванията на Директива 1999/74/ЕО, 

касаеща хуманно отглеждане на птици, и прекратяване отглеждането на птици в 

неуголемени клетки от 01.01.2012г., от 31.12.2011г. птицевъдният обект е спрян от 

експлоатация, за да бъде извършена реконструкция, съобразно изискванията на действащото 

законодателство. Инвестиционното предложение ще се реализира в УПИ X, квартал 1, с. 

Буйново, общ. Търговище, с площ 13,756 дка, собственост на възложителя, съгласно 

Нотариален акт № 18, том I, per. № 221, дело № 49 от 1999 г., в който са разположени две 

стопански сгради с трайно предназначение „птицеферма за кокошки носачки“ с обща 

застроена площ 1527 м2 и съпътстващите спомагателни сгради и съоръжения. За реализиране 

на ИП ще се извършат ремонтни дейности и преоборудване на съществуващите стопански 

сгради и ще се изградят две нови-спомагателни за селскострпанска техника и инвентар с РЗП 

937,5 м2 и за земеделска продукция и административна, с битови помещения с РЗП 457,5 м2. 

Имотът ще бъде обособен като отделна площадка, оградена със собствена ограда. Като 

основа за производство на качествен и безопасен продукт, инвеститорът ще въведе основни 

правила за работа, инструкции и процедури, като система за контрол на персонал, 

помещения, съоръжения, материали, документация, хигиенно поддържане и технология на 

производство с цел да се сведе до минимум рискът от замърсяване на продукцията и 

околната среда чрез производствената или човешката дейност. 

След ремонт и оборудване на съществуващите сгради за отглеждане на птици - 

подрастващи кокошки носачки, птицефермата ще бъде с максимален производствен 

капацитет 96 000 места за птици. Птиците ще се доставят на възраст от 1 ден. Периодът на 

отглеждане ще бъде с продължителност 18 седмици /около 4 месеца/, като производственият 

процес е цикличен, и след достигане на необходимата възраст птиците ще се преместват във 

външни ферми за стокови носачки и производство на яйца. След приключване на всеки 

цикъл ще се извършва почистване и дезинфекция на халетата и инсталациите и подготовка за 

следващата партида. Еднодневните птици ще се настаняват в клетъчни батерии, като 

предвидената клетъчна батерия е Univent Starter UV- S 680a c малък въздушен канал. 

UNIVENT STARTER - системата от Биг Дъчман е подрастваща клетка, която гарантира най- 

добри резултати в подрастването и същевременно високо качество на съоръжението. Цялото 

съоръжение е оборудвано със системи подаващи вода/фураж. Капацитетът на клетъчните 

батерии на всяка сграда ще бъде: редове- 5бр., брой етажи: 4 на ред, брой клетки на всеки 

ред- 80 бр., брой птици на кдетка-30, полезна площ на птица- 270 см2/птица. Технологичната 

схема за отглеждане на стокови носачки включва следните основни етапи: 

− зареждане на оборудваните сгради с еднодневни птици; 

− отглеждане на носачките в период от 1 до 18 седмици; 

− предаване на носачките на външни ферми; 

− почистване, дезинфекциране на сградите и съоръженията и зареждане на нова 

партида. 

Птицевъдните сгради ще бъдат изолирани от околната среда, вратите им ще се 

отварят само при настаняване и извеждане на носачките. Сградите нямат прозорци, а само 

вентилационни отвори и клапи за свеж въздух. Хранилките, поилките, транспортните ленти 

за яйца и отстраняване на торова маса, които ще бъдат поставени по дължината на 

помещенията ще бъдат с размерите на клетъчните батерии. Оборудването по технологични 

изисквания е окачено по дължина на стените на клетъчните батерии. Към всяка сграда са 

предвидени за монтаж по 1 бр. бункер за съхранение на фуражна смес с капацитет 41,8 ш3. 

Като основна система за дистрибуция на фураж, която ще се монтира в предвидените сгради, 

е „верижно-тапова система". Системата за хранене ще подава фураж автоматично в 

количества и на периоди, зададени в софтуера на системата за управление. Хранилните 

линии ще се захранват от бункер за фураж от силозен тип посредством гъвкав безосов шнек, 

разположен напречно на сградата. Броят на хранилките ще е съобразен с броя клетъчни 

батерии и броя на птиците в тях. Всяка поилна линия ще се състои от тръбопровод, на който 
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са монтирани поилни нипели и чашки, чийто брой ще бъде съобразен с броя на отглежданите 

в клетката птици. За всяка клетка ще бъдат осигурени 8 бр. нипелни поилки или по 1 за 10 

бр. птици. Сградите ще бъдат оборудвани с отвори за входящ въздух, снабдени с клапи за 

регулация и затваряне при необходимост. 

Вентилацията в стопанските сгради ще отстранява излишните топлина, влага и вредни 

газове от помещенията, механичните замърсители на въздуха (прах, микроорганизми и 

други) и ще доставя на птиците чист въздух с достатъчно кислород, ще контролира успешно 

температурата в помещенията, в различните етапи на производствения цикъл и във всички 

сезони на годината. Тя ще се извършва с тунелни (стенни) вентилатори, монтирани на късата 

стена на сградите, а клапите за навлизане на свеж въздух - по дългата стена на сградата- те 

регулират обема и посоката на въздушния поток. Охлаждането на въздуха през летния 

период ще става с помощта на „охладителни пити", монтирани пред клапите за навлизане на 

въздух от външната страна на помещението. За всяка сграда са предвидени за изходящ 

въздух: 1 вентилатор FF091-6EQ 1 x230V 50Hz 4,2А, 22 760 m* * 3/h; 10 вентилатора BD-

V130-3- 1,50PS Е15, 46 700 m3/h и 1 вентилатор FF091-6DQ 3x400V 50/60Hz 1,9/2,4A, 27 430 

nrTh. За входящ въздух към всяка сграда ще има 12 комина за входящ въздух FAC2 D920-

VC-2500 и 1 сервомотор 115/230V CL-175-300. Входящ въздух тип тунел към всяка сграда 

ще постъпва чрез система с пити: Pad PVC тип РР150-3 (plastic) с Rainmaker рамкова система 

(1 х Рамка(и), обща дължина 13.2 т, височина: 2.5 т) и 1 центробежна помпа Euroswim 50М 

230V 50Hz 4,2А. Системата за затваряне на тунела -9 клапи за вх. въздух "жалузи" MVT-17M 

напълно изолирани V17 и 2сервомотор 115/ 230V CL-175-300. Вентилацията в помещенията 

за отглеждане на птици ще се контролира от компютърно табло, разположено в 

преддверието на сградата, съобразно външната и вътрешната температура. 

Осветлението е предвидено с електрически енергоспестяващи крушки, като е 

разработена конкретна светлинна програма, в която за всеки един етап от живота на птиците 

са заложени продължителността на светлия и тъмния период и интензивността на 

осветлението. Ще бъде изградена система за торопочистване от полипропиленови ленти, 

разположени надлъжно под всеки ред с клетки в батериите, които ще извеждат торта от 

сградите автоматично към втора транспортна лента 2 пъти седмично до товарно ремарке за 

временно съхранение. Формираната торова маса ще се предава за съхранение и използване за 

наторяване на земеделски земи на външни физически и юридически лица след сключен 

договор. На площадката не се предвижда изграждане и експлоатация на съоръжение за 

съхранение на тор. 

Преди поставяне на оборудването и след санитарното прекъсване ще се извършва 

пръскане на сградите с дезинфектант и инсектицид с продължително действие, който ще 

предпази или намали появата на паразити. Дезинфекция на сградите в птицефермата ще се 

извършва от външна фирма и не се предвижда постоянно съхранение на дезинфектанти на 

площадката. За лична дезинфекция на работещите ще се използва препарат DESMOL LM, за 

което ще се обособи шкаф с площ до 0,72 м2 за съхранение на опасни химични вещества и 

смеси-дезинфекционни препарати- до 20 л, който ще отговаря на изискванията на Наредбата 

за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси и условията в 

информационните листове за безопасност. Използваните дезинфектанти ще се доставят 

преди използването им и ще се съхраняват за кратък период. 

От предвидената дейност няма да се формират производствени отпадъчни води, ще се 

образуват само битово-фекални отпадъчни води от персонала, обслужващ птицефермата. За 

тези отпадъчни води ще се изгради водоплътна черпателна шахта е обем 10 м3, като водите 

периодично ще се изчерпват от специализиран автомобил и ще се транспортират и заустват 

до ПСОВ за последващо пречистване. Всички образувани отпадъци ще се съхраняват на 

отредени площадки за предварително съхранение на отпадъци съгласно нормативните 

изисквания и ще се предават за оползотворяване/обезвреждане на външни лица притежаващи 
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разрешение по чл. 35, ал. 1 от Закона за управление на отпадъци. Ще се генерират и 

незначителни количества битови отпадъци, които ще се събират в контейнер за битови 

отпадъци и ще се събират от избраната от Община Търговище сметосъбираща фирма. 

Птичите трупове от естествената смъртност на птиците на площадката ще се транспортират 

извън площадката със специализирани автомобили на екарисаж или друго лицензирано лице. 

Площадката, на която ще се реализира инвестиционното предложение е в урегулиран 

поземлен имот, електрозахранена и водоснабдена, с изградени пътни връзки. Имотът има 

осигурена пътна връзка чрез съществуващо пътно отклонение от производствената площадка 

до с. Буйново. Не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура. 

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

134. ал. 1. т. 5 от ЗУТ Общински съвет - гр. Търговище е издадено Решение № № 22 по 

протокол № 15/29.10.2020 г., с което се разрешава да се изработи Проект за изменение на 

Общия устройствен план на Община Търговище в обхват на УПИ X в кв. 1 по регулационен 

план на с. Буйново, община Търговище, с обща площ 13.756 дка, с който за поземления имот 

да се определи „Предимно производствена устройствена зона” (Пп). 

• „Разработване на находище за строителни материали-подземни богатства по 

чл.2, ал.1, т.5 от Закона за подземните богатства (варовици) в площ „Кралево-

2“, землище с. Кралево, общ. Търговище“, за което е издадено Решение № ШУ-

2-2/2020 г. 

С Разрешение №265/13.07.2012г. и Договор с Министерство на енергетиката ^от 

14.11.2012г. „Автомагистрали-Черно море” АД, получава право да извърши проучване на 

подземни богатства по чл.2, ал.1, т.5 от Закона за подземните богатства (ЗПБ), в площ 

„Кралево - 2”, разположена в землището на с. Кралево, Община Търговище. Размерът на 

определената за проучване площ е 0,27 km2. Геологопроучвателните работи са проведени 

през 2013г. съгласно одобрен Цялостен работен проект за проучване на подземни богатства - 

строителни материали в площ „Кралево-2”, с. Кралево, Община Търговище. Работният 

проект е съгласуван с Министерство на околната среда и водите (Изх. №НСЗП-510 от 

21.12.2012г.) и Министерство на енергетиката (Изх. № 26-А-221 от 08.01.2013г.). В резултат 

на проведените геоложки проучвания, в границите на определената за проучване площ, са 

доказани запаси от строителни материали (варовици), предназначени за използване в 

пътното строителство и са определени границите на новото находище. Количеството на 

изчислените запаси към 01.05.2013 г. е 18 393 953 т3, разпределени в четири блока: Блок 1-

(111), чиито обем на запасите е изчислен на 7 480 069 т3; Блок 2 -(122) с обем на запасите от 

4 141 259 ш3; Блок 3 - (122) на който обемът на запасите възлиза на 1 579 575 ш3 и Блок 4 -

(122), определен като подвесен под Блок 1-(111) с обем на запасите 5 193 050 т3. Съгласно 

представените данни за находище „Кралево -2” са изчислени промишлени запаси от 

варовици за категория [111] - доказани запаси 7 480 069 ш3 и за категория [122] (вероятни 

запаси) -10 913 884 т3 годна суровина за пътно строителство, строителен камък, добавъчен 

скален материал за обикновен бетон. 

Инвестиционното предложение засяга поземлен имот с идентификатор 39390.222.18 в 

землището на с. Кралево, общ. Търговище, собственост на ТП „ДГС - Търговище“, който 

представлява горска територия с начин на трайно ползване „За кариера за суровини за 

строителството и промишлеността в скален масив“. За предоставяне на концесия ще бъде 

заявена площ от 174 902 т2, включваща площта на изчислените запаси от находище “Кралево 

- 2”, равняваща се на 149 544 т2 и необходимите технологични площи за осъществяване на 

дейността по изземване на запасите, както площта на насипището и вътрешните кариерни 

пътища. 



 

 

Стр. 14 от 25 

„Автомагистрали-Черно море“ АД ще кандидатства за максималния период за 

отдаване на концесия за добив на строителни материали от находище „Кралево - 2“--35 

години. Експлоатацията на находище “Кралево - 2” ще се извършва по открит способ, с 

пробиване и взривяване, последвано от изземване на добитата суровина. Тези дейности по 

осъществяване на инвестиционното предложение ще се водят в границите на предвидената 

концесионна площ. Преработката на суровината ще се извършва в ТСИ, собственост на 

възложителя, ситуирана на територията на находище „Кралево“, северно от разглеждания 

обект. Транспорта на добитото полезно изкопаемо до ТСИ и на откривката до съоръжението 

за минни отпадъци ще се осъществява с автосамосвали. В първоначално подадената 

информация в Задание за обхват и съдържание на ДОВОС, насипището е планирано да се 

разположи върху площ от 11 217 m2, а в последствие е намалено на 10 510 m 2. Насипището 

е булдозерен тип с проектен обем 150 000 ш3 и ще бъде разположено в границите на 

заявената концесионна, площ на кариера „Кралево -2“, извън площта на геоложките запаси. 

Откривката от находището, която ще бъде отстранена и насипана в отредената площ на 

насипището ще се използва за последваща рекултивация на нарушените от добива терени. 

Усвояване на запасите от находище „Кралево - 2“ ще се извършва в технологичен ред 

със следната последователност: 

• Отстраняване на дървесната растителност и извозването й извън 

концесионната площ; 

• Зачистване на почвено - земния слой и откривката с булдозер, товарене и 

транспортиране до насипище за откривка; 

• Пробиване на сонди, зареждане на сондажите по определен ред и начин с 

промишлено взривно вещество и свързване в единна взривно-комутационна 

схема с взривни материали; 

• Взривяване на сондажите; 

• Изтребване на минната маса от взривния куп, товарене с помощта на 

еднокофов багер на самосвали и транспортиране до приемния бункер на 

трошачно сортировъчната инсталация (ТСИ), намираща се извън 

концесионната площ на находище „Кралево - 2“; 

• Трошене и фракциониране на материала в ТСИ; 

• Спомагателни работи, като поддържане и зачистване на работните площадки и 

поддържане на вътрешно кариерни пътища 

При разработване на находището е предвидено използването на строителна и 

транспортна техника, състояща се от: 1 бр. еднокофов верижен багер Hyndai; 1 бр. багер „30 

5124” с работно оборудване обратна лопата и обем на кофата; 1 бр. булдозер Brest 32m; 2бр. 

челен товарач Dresta 534; 1бр. челен товарач LongGong и 5 бр. самосвали Iveco. Заложената 

годишна проектна производителност възлиза на 100 000 т3 плътна скална маса и 147 000 ш3 

- разбухнала. Предвижда се режима на работа да бъде при 5 дневна работна седмица, с 1 

смяна в денонощието с продължителност 8 часа, при общ брой работни, дни в годината - 252. 

Подходът към находището е решено да се осъществява от съществуващ асфалтов път, с 

което не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура. Територията на 

находището е свързана с второкласен път 11-74 от Републиканската пътна мрежа на 

България, чрез съществуващия асфалтов път, който преминава покрай западната граница на 

имота, в който се намира концесионна площ „Кралево - 2”. Обходният асфалтов път 

обслужва находище „Кралево” и съседните обработваеми и необработваеми земи, като 

отстои южно от село Кралево, без да преминава покрай жилищните сгради в селото. При 

разработване на находище „Кралево - 2“ не се налага и няма да бъде извършвано 

строителство на сгради и съоръжения. Дружеството ще използва наличната ТСИ на 

находище „Кралево”. За битови нужди на работещите на територията на кариера „Кралево - 

2“ ще бъде осигурена екотоалетна, с обслужване от фирмата доставчик. За оросяване на 
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вътрешните пътища и насипшцето за минни отпадъци през летните месеци ще се използва 

вода, която, ще бъде доставяна с водоноски от съществуващата промишлена площадка на 

находище „Кралево” (ПИ 39390.53.319), на територията на която са монтирани 3 броя 

цистерни, всяка с вместимост 40 t Цистерните се пълнят с вода за промишлени цели, 

доставяна с водоноски от базата в гр. Търговище, където Дружеството е титуляр на 

Разрешително № 21530085/05.11.20 Юг. за водовземане от подземни води за промишлени 

цели. Тази вода ще се използва единствено и само за оросяване на терена, а за питейни 

нужди на персонала ще бъде осигурена бутилирана вода. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, 

ал. 1, т.1 и т. 5 от ЗУТ, Общински съвет Търговище издава Решение № 17 по протокол № 

17/17.12.2020 г., с което се разрешава да се изработи проект за изменение на Общия 

устройствен план на община Търговище в обхват на поземлен имот с идентификатор 

39390.222.18 в землището на с. Кралево, община Търговище, с площ 174,866дка, с който за 

поземления имот да се определи Чисто производствена устройствена зона (2/Пч). 

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 първото допуснато частично изменение на Общ 

устройствен план на Община Търговище, засягащо имотите. Чрез него се коригират явни 

фактически грешки към Плана. 

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. 

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: 
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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. 

 Инвестиционните предложения, свързани с настоящия проект, са вече одобрени и не 

предполагат значително отрицателно създействие. 

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:  

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

собствеността на земите, характера и местоположението на имотите и не на последно място 

– факта, че настоящото изменение е свързано с отстраняване на явна фактическа грешка в 

ОУП. 

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. 

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

предложения план/програма:  

Проектът за изменение на ОУП на Община Търговище е свързан с отстраняване на чвна 

фактическа грешка и е пряко свързана с 2 бр. одобрени инвестиционни предложения: 

• „Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма и отглеждане на 

птици-подрастващи кокошки носачки в УПИ X, кв. 1, с. Буйново, общ. 

Търговище“, за което е издадено Решение № ШУ-17-ПР/2020 г. 

Инвестиционното предложение /ИП/ предвижда увеличаване капацитета с 60 000 

места за птици на съществуваща птицеферма за отглеждане на кокошки носачки с 36 000 

места за птици, одобрена с Решение по ОВОС №07-06/2002г. на РИОСВ гр. Шумен, и 

отглеждане на подрастващи кокошки носачки. Съгласно становище на ОДБХ гр. Търговище 

с изх. № ЗЖ- 1542/30.03.2020г., птицевъдният обект е одобрен с протокол от 29.06.2006г. и 

съществуващият обект е регистриран в ОДБХ гр. Търговище като птицевъден обект за 

отглеждане на кокошки-носачки в неуголемени клетки с регистрационен № 3BG25067. 
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Съгласно същото становище във връзка с изискванията на Директива 1999/74/ЕО, 

касаеща хуманно отглеждане на птици, и прекратяване отглеждането на птици в 

неуголемени клетки от 01.01.2012г., от 31.12.2011г. птицевъдният обект е спрян от 

експлоатация, за да бъде извършена реконструкция, съобразно изискванията на действащото 

законодателство. Инвестиционното предложение ще се реализира в УПИ X, квартал 1, с. 

Буйново, общ. Търговище, с площ 13,756 дка, собственост на възложителя, съгласно 

Нотариален акт № 18, том I, per. № 221, дело № 49 от 1999 г., в който са разположени две 

стопански сгради с трайно предназначение „птицеферма за кокошки носачки“ с обща 

застроена площ 1527 т* 2 и съпътстващите спомагателни сгради и съоръжения. За 

реализиране на ИП ще се извършат ремонтни дейности и преоборудване на съществуващите 

стопански сгради и ще се изградят две нови-спомагателни за селскострпанска техника и 

инвентар с РЗП 937,5 м2 и за земеделска продукция и административна, с битови помещения 

с РЗП 457,5 м2. Имотът ще бъде обособен като отделна площадка, оградена със собствена 

ограда. Като основа за производство на качествен и безопасен продукт, инвеститорът ще 

въведе основни правила за работа, инструкции и процедури, като система за контрол на 

персонал, помещения, съоръжения, материали, документация, хигиенно поддържане и 

технология на производство с цел да се сведе до минимум рискът от замърсяване на 

продукцията и околната среда чрез производствената или човешката дейност. 

След ремонт и оборудване на съществуващите сгради за отглеждане на птици - 

подрастващи кокошки носачки, птицефермата ще бъде с максимален производствен 

капацитет 96 000 места за птици. Птиците ще се доставят на възраст от 1 ден. Периодът на 

отглеждане ще бъде с продължителност 18 седмици /около 4 месеца/, като производственият 

процес е цикличен, и след достигане на необходимата възраст птиците ще се преместват във 

външни ферми за стокови носачки и производство на яйца. След приключване на всеки 

цикъл ще се извършва почистване и дезинфекция на халетата и инсталациите и подготовка за 

следващата партида. Еднодневните птици ще се настаняват в клетъчни батерии, като 

предвидената клетъчна батерия е Univent Starter UV- S 680a c малък въздушен канал. 

UNIVENT STARTER - системата от Биг Дъчман е подрастваща клетка, която гарантира най- 

добри резултати в подрастването и същевременно високо качество на съоръжението. Цялото 

съоръжение е оборудвано със системи подаващи вода/фураж. Капацитетът на клетъчните 

батерии на всяка сграда ще бъде: редове- 5бр., брой етажи: 4 на ред, брой клетки на всеки 

ред- 80 бр., брой птици на кдетка-30, полезна площ на птица- 270 см2/птица. Технологичната 

схема за отглеждане на стокови носачки включва следните основни етапи: 

− зареждане на оборудваните сгради с еднодневни птици; 

− отглеждане на носачките в период от 1 до 18 седмици; 

− предаване на носачките на външни ферми; 

− почистване, дезинфекциране на сградите и съоръженията и зареждане на нова 

партида. 

Птицевъдните сгради ще бъдат изолирани от околната среда, вратите им ще се 

отварят само при настаняване и извеждане на носачките. Сградите нямат прозорци, а само 

вентилационни отвори и клапи за свеж въздух. Хранилките, поилките, транспортните ленти 

за яйца и отстраняване на торова маса, които ще бъдат поставени по дължината на 

помещенията ще бъдат с размерите на клетъчните батерии. Оборудването по технологични 

изисквания е окачено по дължина на стените на клетъчните батерии. Към всяка сграда са 

предвидени за монтаж по 1 бр. бункер за съхранение на фуражна смес с капацитет 41,8 ш3. 

Като основна система за дистрибуция на фураж, която ще се монтира в предвидените сгради, 

е „верижно-тапова система". Системата за хранене ще подава фураж автоматично в 

количества и на периоди, зададени в софтуера на системата за управление. Хранилните 

линии ще се захранват от бункер за фураж от силозен тип посредством гъвкав безосов шнек, 

разположен напречно на сградата. Броят на хранилките ще е съобразен с броя клетъчни 

батерии и броя на птиците в тях. Всяка поилна линия ще се състои от тръбопровод, на който 
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са монтирани поилни нипели и чашки, чийто брой ще бъде съобразен с броя на отглежданите 

в клетката птици. За всяка клетка ще бъдат осигурени 8 бр. нипелни поилки или по 1 за 10 

бр. птици. Сградите ще бъдат оборудвани с отвори за входящ въздух, снабдени с клапи за 

регулация и затваряне при необходимост. 

Вентилацията в стопанските сгради ще отстранява излишните топлина, влага и вредни 

газове от помещенията, механичните замърсители на въздуха (прах, микроорганизми и 

други) и ще доставя на птиците чист въздух с достатъчно кислород, ще контролира успешно 

температурата в помещенията, в различните етапи на производствения цикъл и във всички 

сезони на годината. Тя ще се извършва с тунелни (стенни) вентилатори, монтирани на късата 

стена на сградите, а клапите за навлизане на свеж въздух - по дългата стена на сградата- те 

регулират обема и посоката на въздушния поток. Охлаждането на въздуха през летния 

период ще става с помощта на „охладителни пити", монтирани пред клапите за навлизане на 

въздух от външната страна на помещението. За всяка сграда са предвидени за изходящ 

въздух: 1 вентилатор FF091-6EQ 1 x230V 50Hz 4,2А, 22 760 m* * 3/h; 10 вентилатора BD-

V130-3- 1,50PS Е15, 46 700 m3/h и 1 вентилатор FF091-6DQ 3x400V 50/60Hz 1,9/2,4A, 27 430 

nrTh. За входящ въздух към всяка сграда ще има 12 комина за входящ въздух FAC2 D920-

VC-2500 и 1 сервомотор 115/230V CL-175-300. Входящ въздух тип тунел към всяка сграда 

ще постъпва чрез система с пити: Pad PVC тип РР150-3 (plastic) с Rainmaker рамкова система 

(1 х Рамка(и), обща дължина 13.2 т, височина: 2.5 т) и 1 центробежна помпа Euroswim 50М 

230V 50Hz 4,2А. Системата за затваряне на тунела -9 клапи за вх. въздух "жалузи" MVT-17M 

напълно изолирани V17 и 2сервомотор 115/ 230V CL-175-300. Вентилацията в помещенията 

за отглеждане на птици ще се контролира от компютърно табло, разположено в 

преддверието на сградата, съобразно външната и вътрешната температура. 

Осветлението е предвидено с електрически енергоспестяващи крушки, като е 

разработена конкретна светлинна програма, в която за всеки един етап от живота на птиците 

са заложени продължителността на светлия и тъмния период и интензивността на 

осветлението. Ще бъде изградена система за торопочистване от полипропиленови ленти, 

разположени надлъжно под всеки ред с клетки в батериите, които ще извеждат торта от 

сградите автоматично към втора транспортна лента 2 пъти седмично до товарно ремарке за 

временно съхранение. Формираната торова маса ще се предава за съхранение и използване за 

наторяване на земеделски земи на външни физически и юридически лица след сключен 

договор. На площадката не се предвижда изграждане и експлоатация на съоръжение за 

съхранение на тор. 

Преди поставяне на оборудването и след санитарното прекъсване ще се извършва 

пръскане на сградите с дезинфектант и инсектицид с продължително действие, който ще 

предпази или намали появата на паразити. Дезинфекция на сградите в птицефермата ще се 

извършва от външна фирма и не се предвижда постоянно съхранение на дезинфектанти на 

площадката. За лична дезинфекция на работещите ще се използва препарат DESMOL LM, за 

което ще се обособи шкаф с площ до 0,72 м2 за съхранение на опасни химични вещества и 

смеси-дезинфекционни препарати- до 20 л, който ще отговаря на изискванията на Наредбата 

за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси и условията в 

информационните листове за безопасност. Използваните дезинфектанти ще се доставят 

преди използването им и ще се съхраняват за кратък период. 

От предвидената дейност няма да се формират производствени отпадъчни води, ще се 

образуват само битово-фекални отпадъчни води от персонала, обслужващ птицефермата. За 

тези отпадъчни води ще се изгради водоплътна черпателна шахта е обем 10 м3, като водите 

периодично ще се изчерпват от специализиран автомобил и ще се транспортират и заустват 

до ПСОВ за последващо пречистване. Всички образувани отпадъци ще се съхраняват на 

отредени площадки за предварително съхранение на отпадъци съгласно нормативните 

изисквания и ще се предават за оползотворяване/обезвреждане на външни лица притежаващи 
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разрешение по чл. 35, ал. 1 от Закона за управление на отпадъци. Ще се генерират и 

незначителни количества битови отпадъци, които ще се събират в контейнер за битови 

отпадъци и ще се събират от избраната от Община Търговище сметосъбираща фирма. 

Птичите трупове от естествената смъртност на птиците на площадката ще се транспортират 

извън площадката със специализирани автомобили на екарисаж или друго лицензирано лице. 

Площадката, на която ще се реализира инвестиционното предложение е в урегулиран 

поземлен имот, електрозахранена и водоснабдена, с изградени пътни връзки. Имотът има 

осигурена пътна връзка чрез съществуващо пътно отклонение от производствената площадка 

до с. Буйново. Не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура. 

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

134. ал. 1. т. 5 от ЗУТ Общински съвет - гр. Търговище е издадено Решение № № 22 по 

протокол № 15/29.10.2020 г., с което се разрешава да се изработи Проект за изменение на 

Общия устройствен план на Община Търговище в обхват на УПИ X в кв. 1 по регулационен 

план на с. Буйново, община Търговище, с обща площ 13.756 дка, с който за поземления имот 

да се определи „Предимно производствена устройствена зона” (Пп). 

• „Разработване на находище за строителни материали-подземни богатства по 

чл.2, ал.1, т.5 от Закона за подземните богатства (варовици) в площ „Кралево-

2“, землище с. Кралево, общ. Търговище“, за което е издадено Решение № ШУ-

2-2/2020 г. 

С Разрешение №265/13.07.2012г. и Договор с Министерство на енергетиката ^от 

14.11.2012г. „Автомагистрали-Черно море” АД, получава право да извърши проучване на 

подземни богатства по чл.2, ал.1, т.5 от Закона за подземните богатства (ЗПБ), в площ 

„Кралево - 2”, разположена в землището на с. Кралево, Община Търговище. Размерът на 

определената за проучване площ е 0,27 km2. Геологопроучвателните работи са проведени 

през 2013г. съгласно одобрен Цялостен работен проект за проучване на подземни богатства - 

строителни материали в площ „Кралево-2”, с. Кралево, Община Търговище. Работният 

проект е съгласуван с Министерство на околната среда и водите (Изх. №НСЗП-510 от 

21.12.2012г.) и Министерство на енергетиката (Изх. № 26-А-221 от 08.01.2013г.). В резултат 

на проведените геоложки проучвания, в границите на определената за проучване площ, са 

доказани запаси от строителни материали (варовици), предназначени за използване в 

пътното строителство и са определени границите на новото находище. Количеството на 

изчислените запаси към 01.05.2013 г. е 18 393 953 т3, разпределени в четири блока: Блок 1-

(111), чиито обем на запасите е изчислен на 7 480 069 т3; Блок 2 -(122) с обем на запасите от 

4 141 259 ш3; Блок 3 - (122) на който обемът на запасите възлиза на 1 579 575 ш3 и Блок 4 -

122), определен като подвесен под Блок 1-(111) с обем на запасите 5 193 050 т3. Съгласно 

представените данни за находище „Кралево -2” са изчислени промишлени запаси от 

варовици за категория [111] - доказани запаси 7 480 069 ш3 и за категория [122] (вероятни 

запаси) -10 913 884 т3 годна суровина за пътно строителство, строителен камък, добавъчен 

скален материал за обикновен бетон. 

Инвестиционното предложение засяга поземлен имот с идентификатор 39390.222.18 в 

землището на с. Кралево, общ. Търговище, собственост на ТП „ДГС - Търговище“, който 

представлява горска територия с начин на трайно ползване „За кариера за суровини за 

строителството и промишлеността в скален масив“. За предоставяне на концесия ще бъде 

заявена площ от 174 902 т2, включваща площта на изчислените запаси от находище “Кралево 

- 2”, равняваща се на 149 544 т2 и необходимите технологични площи за осъществяване на 

дейността по изземване на запасите, както площта на насипището и вътрешните кариерни 

пътища. 
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„Автомагистрали-Черно море“ АД ще кандидатства за максималния период за 

отдаване на концесия за добив на строителни материали от находище „Кралево - 2“--35 

години. Експлоатацията на находище “Кралево - 2” ще се извършва по открит способ, с 

пробиване и взривяване, последвано от изземване на добитата суровина. Тези дейности по 

осъществяване на инвестиционното предложение ще се водят в границите на предвидената 

концесионна площ. Преработката на суровината ще се извършва в ТСИ, собственост на 

възложителя, ситуирана на територията на находище „Кралево“, северно от разглеждания 

обект. Транспорта на добитото полезно изкопаемо до ТСИ и на откривката до съоръжението 

за минни отпадъци ще се осъществява с автосамосвали. В първоначално подадената 

информация в Задание за обхват и съдържание на ДОВОС, насипището е планирано да се 

разположи върху площ от 11 217 m2, а в последствие е намалено на 10 510 m 2. Насипището 

е булдозерен тип с проектен обем 150 000 ш3 и ще бъде разположено в границите на 

заявената концесионна, площ на кариера „Кралево -2“, извън площта на геоложките запаси. 

Откривката от находището, която ще бъде отстранена и насипана в отредената площ на 

насипището ще се използва за последваща рекултивация на нарушените от добива терени. 

Усвояване на запасите от находище „Кралево - 2“ ще се извършва в технологичен ред 

със следната последователност: 

• Отстраняване на дървесната растителност и извозването й извън 

концесионната площ; 

• Зачистване на почвено - земния слой и откривката с булдозер, товарене и 

транспортиране до насипище за откривка; 

• Пробиване на сонди, зареждане на сондажите по определен ред и начин с 

промишлено взривно вещество и свързване в единна взривно-комутационна 

схема с взривни материали; 

• Взривяване на сондажите; 

• Изтребване на минната маса от взривния куп, товарене с помощта на 

еднокофов багер на самосвали и транспортиране до приемния бункер на 

трошачно сортировъчната инсталация (ТСИ), намираща се извън 

концесионната площ на находище „Кралево - 2“; 

• Трошене и фракциониране на материала в ТСИ; 

• Спомагателни работи, като поддържане и зачистване на работните площадки и 

поддържане на вътрешно кариерни пътища 

При разработване на находището е предвидено използването на строителна и 

транспортна техника, състояща се от: 1 бр. еднокофов верижен багер Hyndai; 1 бр. багер „30 

5124” с работно оборудване обратна лопата и обем на кофата; 1 бр. булдозер Brest 32m; 2бр. 

челен товарач Dresta 534; 1бр. челен товарач LongGong и 5 бр. самосвали Iveco. Заложената 

годишна проектна производителност възлиза на 100 000 т3 плътна скална маса и 147 000 ш3 

- разбухнала. Предвижда се режима на работа да бъде при 5 дневна работна седмица, с 1 

смяна в денонощието с продължителност 8 часа, при общ брой работни, дни в годината - 252. 

Подходът към находището е решено да се осъществява от съществуващ асфалтов път, с 

което не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура. Територията на 

находището е свързана с второкласен път 11-74 от Републиканската пътна мрежа на 

България, чрез съществуващия асфалтов път, който преминава покрай западната граница на 

имота, в който се намира концесионна площ „Кралево - 2”. Обходният асфалтов път 

обслужва находище „Кралево” и съседните обработваеми и необработваеми земи, като 

отстои южно от село Кралево, без да преминава покрай жилищните сгради в селото. При 

разработване на находище „Кралево - 2“ не се налага и няма да бъде извършвано 

строителство на сгради и съоръжения. Дружеството ще използва наличната ТСИ на 

находище „Кралево”. За битови нужди на работещите на територията на кариера „Кралево - 

2“ ще бъде осигурена екотоалетна, с обслужване от фирмата доставчик. За оросяване на 
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вътрешните пътища и насипшцето за минни отпадъци през летните месеци ще се използва 

вода, която, ще бъде доставяна с водоноски от съществуващата промишлена площадка на 

находище „Кралево” (ПИ 39390.53.319), на територията на която са монтирани 3 броя 

цистерни, всяка с вместимост 40 t Цистерните се пълнят с вода за промишлени цели, 

доставяна с водоноски от базата в гр. Търговище, където Дружеството е титуляр на 

Разрешително № 21530085/05.11.20 Юг. за водовземане от подземни води за промишлени 

цели. Тази вода ще се използва единствено и само за оросяване на терена, а за питейни 

нужди на персонала ще бъде осигурена бутилирана вода. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, 

ал. 1, т.1 и т. 5 от ЗУТ, Общински съвет Търговище издава Решение № 17 по протокол № 

17/17.12.2020 г., с което се разрешава да се изработи проект за изменение на Общия 

устройствен план на община Търговище в обхват на поземлен имот с идентификатор 

39390.222.18 в землището на с. Кралево, община Търговище, с площ 174,866дка, с който за 

поземления имот да се определи Чисто производствена устройствена зона (2/Пч). 

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 двете инвестиционни предложения са вече оценени в 

процедурите по Глава VI от ЗООС. 

б) кумулативните въздействия:  

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

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

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 Търговище 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. 
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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. 

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): 

Обхвата на настоящия проект за изменение на ОУП на Община Търговище е в 

рамките на: 

• УПИ X, кв. 1. с. Буйново. общ. Търговище 

• поземлен имот с идентификатор 39390.222.18 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Кралево, общ. Търговище 

Предлаганото минимално изменение на ОУП сравнено с настоящият характер на 

устройството на територията и свързаната с това изменение дейност не предполагат 

засегнато население. Величината и пространственият обхват на минималните очаквани 

въздействия са силно ограничени в рамките на изследваната територия. Проектните промени 

в ОУП са свързани с коригиране на явна фактическа грешка. 

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 
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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. 

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 

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 
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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; 

• 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: 
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• 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; 

• 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 

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

електронна поща. 

Х Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на 

посочения от мен адрес на електронна поща. 

Желая решението да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор. 
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