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Представено от Мехмедова уведомление за Подробен устройствен план (ПУП) – План за 
застрояване (ПЗ) за ПСД - „Складиране на селскостопанска продукция и техника“, в имот 
№ 021012, с. Божан, общ. Тервел, вид собственост частна, вид територия „Земеделска“, 
НТП „нива“, площ 2475 кв. м, възложител: Мехмедова 
 
 
Във връзка с представено от възложител: Мехмедова уведомление за Подробен 
устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за ПСД - „Складиране на 
селскостопанска продукция и техника“, в имот № 021012, с. Божан, общ. Тервел, вид 
собственост частна, вид територия „Земеделска“, НТП „нива“, площ 2475 кв. м, в 
съответствие с разпоредбата на чл. 8, ал.2 Наредбата за условията и реда за извършване 
на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  
изм. и доп.), РИОСВ-Варна,  информира за следното: 

 
І.  По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС): 
         Представеното уведомление и постъпилата документация за изработване на проект 
за ПУП-ПЗ не е включено в Приложения № 1 и 2 на ЗООС, поради което не е предмет на 
оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на глава шеста от същия 
закон. 

Така описаното инвестиционно намерение не предвижда развитие на ИП, включени 
в Приложения № 1 и 2 на ЗООС.   

 В съответствие с чл. 81, ал. 1, т. 2 на Закона за опазване на околната среда, оценка 
на въздействието върху околната среда /ОВОС/ се извършва на инвестиционни 
предложения за строителство, дейности и технологии съгласно Приложения № 1 и 2 на 
ЗООС и за техните изменения или разширения, когато са възможни въздействия върху 
околната среда.  Произнасянето на приложимите процедури, определени с глава шеста от 
ЗООС, от страна на компетентните органи – МОСВ/РИОСВ се извършва при 
съобразяване на предвидените конкретни дейности и при отчитане на критериите, 
заложени в ЗООС и поднормативните актове към него. 

Във връзка с горното за бъдещи обекти и намерения, касаещи конкретния имот, е 
необходимо да уведомите компетентния орган по околна среда за произнасяне по 
компетентност за необходимата процедура по глава шеста на ЗООС. 

Промяна предназначението на земеделска територия с площ – 2475 кв. м, землище 
на с. Божан, общ. Тервел с цел ПСД - „Складиране на селскостопанска продукция и 
техника“, попада в обхвата на чл. 85, ал. 2 от ЗООС и за него следва да бъде проведена 
процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. ПУП по смисъла на 
Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и техните изменения, са включени и 
в т. 9.1 от Приложение № 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
екологична оценка на планове и програми  (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. 
и доп.).  

При прилагането на плана се предполага въздействие върху компонентите и 
факторите на околната среда и има вероятност ПУП да окаже неблагоприятно въздействие 
върху околната среда и човешкото здраве, поради това че: 

- с реализацията на ПУП-ПЗ, трайно ще се промени предназначението на 
замеделската територия  с площ – 2475 кв. м, с цел ПСД - „Складиране на 
селскостопанска продукция и техника“, 

-  по време на строителството на обектите се очаква генериране на различни по 
видове и количества отпадъци,  за които е необходимо да се предвиди конкретен начин за 
тяхното целесъобразно третиране; 

- необходимо е да се извърши оценка на степента на очакваните въздействия от 
реализацията на плана, неговата допустимост и кумулиране с подобни и/или други 
планове и инвестиционни предложения, разрешени, одобрени и/или реализирани в същия 
район при отчитане на капацитета и текущото състояние на компонентите и факторите на 
околната среда.  

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 2, ал. 2, т. 4 от Наредбата за ЕО за 
проекта предмет на ПУП-ПЗ следва да бъде проведена процедура по преценяване на 
необходимостта от извършване на ЕО.  

На основание чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО компетентен орган за издаване на 
решение за преценяване необходимостта от ЕО е директора на РИОСВ-Варна.   
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За целта е необходимо да внесете писмено искане с подробно описание на 
предвиденото с плана  ИП и на съпътстващите го обекти и дейности, съгласно 
изискванията на чл. 8а, ал. 1 и 2 от Наредбата за ЕО.  

В характеристиката на очакваните въздействия върху компонентите и факторите на 
околната среда, по време на строителството и експлоатацията, да се опишат подробно и 
мотивирано, включително и кумулативния ефект в района, където има много други 
одобрени и реализирани планове, програми и ИП.  

Да се представи информация за най-близко разположените обекти подлежащи на 
здравна защита.  

Да се предложат мерки във фазите на проектиране, строителство и експлотация, 
както и мерки за наблюдение и контрол по отношение на околната среда и човешкото 
здраве, съгласно чл. 8а, ал. 2, т. 6 от Наредбата за ЕО. 

Информацията да бъде предоставена в един екземпляр на хартиен и електронен 
носител.  

Към искането да се приложат:  
- Подробна информация за предвижданите дейности и съпътстващите обекти в 

границите на имота; 
- Информация отностно инфраструктура – път, пътни връзки, газопровод, ВЕЛ и др.  

за обслужване на имота; 
- Описание на необходимата инфраструктура електроснабдяване, водоснабдяване, 

алтернативи за пречистване на отпадъчните води; 
- Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса от 400 лв., 

съгласно чл. 1, ал. 5, т. 4, във връзка с чл. 30, от (ПМС 136/2011г. с изм.и доп.) по 
сметка на РИОСВ-Варна: IBAN: BG17 SOMB 9130 3137 0237 01; BIC: SOMBBGSF; 
при Общинска банка АД; основание: по преписка с вх. № 1370/22.02.2018 г. 

 
ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие 
(ЗБР): 
      Имотът, предмет на ПУП-ПЗ,  не попада в границите на защитена зона (ЗЗ) от 
Европейската екологична мрежа НАТУРА 200.0 Най-близко разположената е ЗЗ 
BG0000106 „Хърсовска река”, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т.1 и 2 от 
ЗБР.  

Съгласно чл. 31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и 
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони 
(Наредбата за ОС, приета с ПМС № 201 от 31.08.2007г., в сила от 11.09.2007г.), ПУП 
подлежи и на оценка за съвместимостта със защитените зони чрез процедурата за 
преценяване необходимостта от извършване на ЕО.  
 

 
Копие на писмото е изпратено до кметoвете на  с. Божан, общ. Тервел и общ. Тервел 

 
 
 
отговорено от РИОСВ на 26.02.2018 г. 


