














* и 
Маяоградец, общ. Антоново и Парцеларен план на елементи на техническата 
инфраструктура за електроснабдяване и водоснабдяване на имота във връзка със смяна 
предназначението на земята и изграждане на комплекс от жилищни сгради, няма * 
вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни 
местообитания, видове, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 
33 BG 0000279 „Стара река" и BG 0000432 „Голяма река", тъй като: 

• плана няма да доведе до загуба и фрагментация на природни местообитания и 
местообитания на видове, предмет на опазване в цитираните по- горе 33, 
предвид това, че защитените зони се намират на отстояние от около бкм от 
плана; 

• изготвянето на ПУЛ-План за застрояване и Парцеларен план за имот № 017030 
в землището на с. Малоградец, общ. Антоново няма да доведе до нарушаване 
на целостта, структурата и функциите на защитените зони; 

• плана няма вероятност да доведе до отрицателно кумулативно въздействие 
върху 33 от HEM, 

9. Със Становище изх. №94-МВ-1481/03.10.2017г. РЗИ гр. Търговище счита, че с ПУП-
План за застрояване на поземлен имот № 017030 в землището на с. Малоградец, общ. 
Антоново с цел смяна предназначението на земята и изграждане на комплекс от 
жилищни сгради и последващата реализация на застрояване не се очаква негативно 
въздействие върху здравното състояние на жителите на с. Малоградец при условие, че 
при неговото изпълнение се спазят изискванията на чл. 31(1) от Закона за здравето. 

10. Прилагането на плана не предполага трансгранично въздействие предвид 
местоположението на засегнатата територия и същността на дейностите, които ще се 
извършват в землището на с. Малоградец, общ. Антоново. 

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по изпълнение на 
изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и 
подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на 
отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда. 

На основание чл. 88, ял. 5 от ЗООС при промяна на възложителя и/илн преди 
изменение на плана възложителят, съответно новият възложител уведомява 
своевременно РИОСВ - Шумен. 

На основание чл. 88, ал. 4 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 
(пет) години от влизането му в сила не е одобрен съответният план. 

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му 
на заинтересованите лица в организации пред Министъра на околната среда и водите Ч^ 
и/илн пред Административен съд гр. Шумен, по реда на Административно-
процесуалния кодекс. 

ИНЖ. ЕВЕЛИНА ШИШМАН 
Директор на РИОСВ гр. Шумен 

Дата:.Д5. 10.2017 г. 

9700, гр.Шумен, ул."Съединение" N571, ет.З 
Тел: (+35954) 556-501, Факс: (+35954) 876-840 

e-mail: rlosv-shn@lcon.ba http://www, riosv.icon.bg 
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