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СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ. 20ОТ НАРЕДБАТА ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА  

НА ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОУП ВЪРБИЦАПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ Редакция 2 

№ Компетентен 

орган / 

Заинтересована 

страна 

 

 

Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др. 

Приети/ Неприети 

преоръки 

Описание на 

предприетите 

действия по 

отразяване на 

коментарите 

1. РИОСВ Шумен 

гр. Шумен, ул. 

Съединение №71 

ет. 3тел. 054 856-

501 
Община Върбица 

изх.№32-00-

178/24.08.2021г., 

Мердин Байрям Кмет наОбщина Върбица гр. Върбицаотносно: Ваше писмо изх.№32-00-170/11.08.2021г. за 

провеждане на консултации поЕкологичната част на ОУП на Община Върбица - фаза Предварителен проект, 

Редакция 2 идопълнително писмо Ваш изх.№32-00-178/24.08.2021г., с информация за осигурен достъп до проекта на 

плана 

 

Уважаеми г-н Байрям, 

В отговор на входиранияв РИОСВ гр. Шумен за провеждане на консултации Доклад за ЕО на Общ устройствен план на 

Община Върбица по реда на чл.20, ал.З от Наредбата за ЕО,изразявам следното становище: 

 

I. Относно екологичната оценка: 

Съдържанието на екологичната оценка е съобразено с изискванията на чл. 86, ал.З от Закона заопазване на околната 

среда и проведените консултации. В нея е направена оценка насъществуващото състояние на компонентите и факторите 

на околната среда и човешкото здравеи е оценено вероятното въздействие върху тях при реализиране предвижданията 

на плана.Необходимо е окончателната екологична част на ОУП на Община Върбица да бъде съобразенасъс следните 
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препоръки: 

1. Резултати от проведени консултации по Екологичната част на проекта на плана,извършени по реда на 

чл. 20, ал.З, т.2, във връзка с чл. 20, ал.З, т.З от Наредбата заЕО: 

1.1. Със становище изх.№08-00-384/А2/08.09.2021г., копие от което прилагам заизпълнение, БДЧР, гр. Варна 

изисква допълнителна и прецизирана информация,която следва да представите на следващ етап, съгласно приложение т. 

1; 

1.2. Със становище изх.№ 1623/31.08.2021 г. на „ВиК-Шумен“ ООД гр. Шумен, се изисква допълнена и коригирана 

информация, съгласно приложение т.2; 

1.3. ТП ДГС „Върбица“ дава препоръки със становище изх.№456/01.09.2021г., съгласноприложение т.З; 

1.4. Със становище изх.№2312/08.09.2021г., ТП „ДГС Преслав прави предложение задопълване, съгласно 

приложение т.4 

1.5. Регионален исторически музей гр. Шумен със становище изх.№279/21.09.2021г.,"прави препоръки, съгласно 

приложение т.5. 

2. Защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии: 

На стр. 291, т.5 от Доклада за ЕО Ревизия 2 се съдържа текстът: „...евентуалнотоопределяне на буферен район около 

защитена територия „Богданов дол“, предвид това,чепосочената ЗТ не е в обхвата на Община Върбица, следва текстът 

да се прецизира. 

3. Защитени зони /33/ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/: 

3.1. За 33 BG0000117 „Котленска планина“, BG0000421 „Преславска планина“ иBG0000393 „Екокоридор Камчия- 

Емине“, определени за опазване на природнитеместообитания и дивата флора и фауна (стр. 188 и 222-223 от ДЕО 

Ревизия 2) не саупоменати заповедите им за обявяване.  

Същите към м. юли 2021г., посочен на челнастраница на доклада Ревизия 2, са с обявени заповеди по смисъла на ЗБР; 

3.2. На стр.93 от ДЕО Ревизия 2 се съдържа текстът:*.„Анализът на характера на горните инвестиционни 

предложения показва следното: 

- преобладаващата част са за изграждане на вилни и ваканционни селища за сезоннноползване, 

- част от инвестиционните предложения са за изграждане на канализационни мрежи и ел.захранване, дейности по 

събиране, временно съхраняване, предварителна преработка наотпадъци, 

- единични са предложенията за изграждане на складове, търговски обекти и др.“,който следва да бъде 

прецизиран, предвид изброените ППП/ ИП. 

4. Други: 

4.1. Част от посочените планове, програми и стратегии, имащи отношение към плана саза предходен програмен 

 

Приета препоръки  

 
1.1.В ДЕО са 

направени всички 

корекции и 

допълнения съгласно 

направените 

препоръки в 

становището на 

БДЧР. 

 
1.2. В ДЕО е 

допълнена и 

корегирана 

информацията от 

становището на 

„ВиК-Шумен“ ООД 

1.3. и 1.4. В ДЕО са 

направени 

допълненията 
съгласно дадените 

препоръки в 

представените 

становища на 

горските стопанства/ 

 

1.5 В ДЕО са 

изпълнени всички 

направени 

предложения на РИМ 

Шумен  
 

2. Приета препоръка. 

Направена е 

корекциятана текста в 

ДЕО окончателен 

вариант. 
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период, следва да се отрази в екологичната част наличиетона нови стратегически документи за настоящият период; 

4.2. На стр. 205, информацията, относно Програмата за управление на отпадъците наОбщина Върбица следва да се 

актуализира, за същата е постановено Решение №ПУ-19-ЕО/2021г. на РИОСВ гр. Шумен. 

4.3. На стр. 285 към т. II.7.1 се съдържат препоръки за отразяване в окончателниятпроект на ОУПО Върбица. За 

компонент отпадъци се предлага на етап окончателенпроект на плана да се ревизира обяснителната записка към ОУПО 

Върбица, в т. ч.съществуващото състояние, като се отрази актуална информация в т. 2.8. Отпадъци.Информирам Ви, че 

актуализация следва да се извърши и в окончателният вариантна екологичната част на плана. 

4.4. В т.1.1 „Обща характеристика на ОУП на Община Върбица. Цели и задачи.Основниустройствени елементи, зони 

и територии“, на стр. 35 е предложена следната мярка:„За инвестиционните проектопланове и програми и др. 

предвидени в проекта наОУП- окончателен вариант ще бъдат изготвяни прединвестиционни проучвания,като на този 

етап за всяко е изготвяно и внасяно в РИОСВ-Шумен Уведомление заинвестиционно предложение по смисъла на чл. 4 

от Наредбата за условията и редаза извършване на оценка на въздействието върху околната среда и уведомление 

почл. 10 от Наредбата за оценка за съвместимост.  

След провеждане на изискващитесе процедури по ОВОС и ОС или ЕО , при реализиране на 

съответнотоинвестиционно предложение или план ще бъдат спазвани и изпълняванизаложените в съответните 

Решения на РИОСВ-Шумен мерки за и условия зареализацията им, гарантиращи свеждане на въздействията до 

изискващите сепараметри. съгласно действащото законодателство “ 

По отношение на горецитираното Ви информирам следното: 

- Всички предвиждания на ОУПО следва да бъдат оценени в ДОСВ и в ДЕО ивсяка последваща промяна в 

предвижданията на плана, която не е включена воценките е предмет на отделна процедура по ЕО по реда на глава 

шеста, разделвтори на ЗООС; 

- Процедирането по ЕО на проекта на ОУПО Върбица не отменянеобходимостта от последващо внасяне на 

уведомления по реда на ЗООС заинвестиционната инициатива, изхождаща от предвижданията на плана. В тазивръзка в 

горецитирана мярка следва да отпадне изискването за представяне науведомлението на етап прединвестиционни 

проучвания, тъй като на етапуведомяване, възложителят следва да разполага и представи достатъчноподробна 

информация, съобразена с особеностите на инвестиционнотопредложение и регламентирана в точки 1-10 към чл.4, ал.З 

от Наредбата заусловията и реда за извършване на ОВОС. 

4.5. На стр.145 от ДЕО Ревизия 2 е посочена РИОСВ София, стр.147 е посочена ОбщинаСливница, които нямат 

отношение към ОУП на Община Върбица, в т.ч. на стр. 301 и307 от доклада е посочена община Оряхово 

11. Предложение за мерки по наблюдение и контрол прн прилагането на ОУП наобщина Върбица по отношение 

на околната среда и човешкото здраве: 

 

 

3. Приети препоръки 

и  

3.1. Приета 

препоръка.В 

окончателното 

представяне на ДЕО 

са дадени заповедите 

за обявяванена 33 на 
територията на 

община Върбица  

3.2. Приета 

препоръка. 

Текстът е прецизиран 

и корегиран като се 

взема предвид и 

представената 

допълнителна 

нформация.  

 
 

 

 

4Приети препоръки  

4.1. Приета 

препоръка. Периодът 

на изготвяне на ОУП 

и екологичната част 

към него е от 2016 г. и  

продължава до 2021 г. 

Отразени са и 
допълнени и взетите 

предвид в ДЕО и  

новите стратегически 

документи. 

4.2. Приета 

препоръка. В ДЕО е 

допълнена и 
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На основание чл.20, ал.8 от Наредбата за ЕО, предлагаме за съгласуване следните мерки по наблюдение и контрол на 

въздействието върху околната среда при прилагането на ОУП на община Върбица - фаза Предварителен проект, 

Редакция 2: 

No Мерки по наблюдение и контрол 
Индикатори Орган, отговорен 

1 Атм.въздух 
  

1.1

. 

Контрол на замърсителите в атмосферния 

въздух 

Годишни, дневни, максимални 

пределни норми за качество на 

въздуха, mg/m3 

РИОСВ Шумен 

1.2 

Създаване на база данни за 

емисии в атмосферния въздух от 

местни производствени 
източници. 

Брой обхванати производствени 

предприятия и kg за година 

Община Върбица 

1.3

. 

Състояние на настилката на 

пътна мрежа в общината 
(републиканска или общинска). 

Отношение на km настилката в 

състояние (лошо, задоволително или добро) 

към km пътна мрежа в 

общината в % 

Община Върбица 

1.4 
Поддържане и почистване на 

основните пътни артерии 

Намаляване емисиите на прах от автомобилния 

транспорт 

Община Върбица 

2 Води   

2.1 

Подмяна и доизграждане на 

водопроводната мрежа. Изграждане на 

Пречиствателни съоръжения за питейни 

води 

% от населението на общината, обслужвано от 

водопроводна мрежа; Изградена и 

рехабилитирана водопроводна мрежа в km и 

отклоненията към нея. % от населението на 

общината, обслужвано от преч.съоръжения за 

питейни води. 

Община Върбица и . 

ВиК оператор “ВиК 

Шумен” ЕООД 

2.2 
Изграждане на канализационната мрежа в 

населените места в Общината. 

% от населението на общината, обслужвано от 

канализационна мрежа; Изградена 

канализационна мрежа и отклонения, km. 

Община Върбица и 

ВиК оператор “ВиК 
Шумен”ЕООД 

2.3 
Пречистване на отпадъчнитеводи. 

Изграждане на ПСОВ. 

% от населението на общината, обслужвано от 

ПСОВ.Отношение на количеството 

пречиствани отпадъчни води към общото 

количество отпадъчни води. 

Община Върбица и 

ВиК оператор“ВиК 

Шумен” 

корегирана 

информацията, 

свързана 

сПрограмата за 

управление на 

отпадъците в 

програмния период 

2021-2027 г. 

4.3. Приета 

препоръка.В 
окончателния вариант 

на екологичната част 

на плана е нанесена 

актуалната 

информация, а е 

направено 

предложение и за 

допълнение в 

окончателния проект 

на ОУПО Върбица. 

 
4.4. Приети 

препоръки.  

В ДЕО е прецизиран 

текста във връзка с 

направените 

предложения 

запровеждане 

наизискващите се 

процедури по ОВОС 

и ОС или ЕО във 

връзка с реализиране 
на съответното ИП 

или план. 
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2.4 

Контрол на качеството на 

подземните води за питейно- битово 

водоснабдяване 

Физико-химични показатели по разрешителни 

за водовземане и Наредба № 9/16.3.001 г за 
качеството на водата, предназначена за 

питейно- битови цели - бр. отклонения 

РЗИ Шумен:  

Ви Коператор  

Шумен ООД  

БДЧР 

2.5  

Процедури за получаване наразрешителни 

за водовземане иза учредяване на 

санитарно- охранителни зони - СОЗ 

околоводоизточниците за питейно- битово 

водоснабдяване 

Брой получени разрешителни за водовземане и 

учредени СОЗ по реда на Наредба №3 от 2000г. 

Община Върбица “ 

ВиК” ШуменООД , 

БДЧР Варна; 

2.6 

Съобразяване на режима на санитарно-

охранителните зони около 

водоизточниците при подробното 
устройствено планиране и проектиране. 

Брой издадени становища и предписания 

относно СОЗ 

Община Върбица  

БДЧР - Варна 

3. Биоразнообразие.Защитени зони и Защитени територии. 

3.1 

Спазване на режимите назащитените 

територии,определен по реда на Закона 

зазащитените територии ЗЗТ,заповедта за 

обявяване наконкретната защитена 

територияи плана на управлението й, 

акоима такъв или заповед по чл. 45,ал. 1 

от ЗЗТ, ако има такава. 

Одобрени и реализирани планове, програми, 

проекти и/или инвестиционни предложения, 

допустими спрямо режима на защитените 

територии; Реализирани планове, програми, 

проекти и/или инвестиционни предложения, 

недопустими спрямо режима на защитените 

територии 

Община Върбица 

РИОСВ-Шумен 

3.2 

Спазване на режимите на дейностите в 

защитените зони,определени със 

заповедта по чл. 12, ал. 6 от ЗБР, както и 
със заповедта по чл. 19, ал. 1 от ЗБР и/или 

плана за управление, ако има такъв. 

Одобрени и реализирани планове,програми, 

проекти и/илиинвестиционни 

предложения,допустими спрямо режима на 

защитените зони 

Община; 

РИОСВ Шумен 

4 Земи и почви 

4.1 Рекултивация на нарушенитерени Площ/год Община Върбица 

РИОСВ - Шумен 4.2 

Спазване на изискването за  

осигуряване на минимална  озеленена 

площ за различните устройствени зони 

 

Отношение между реалната и нормативно 

изискващата сеозеленена площ за 

различнитеустройствени зониустройствени 

зони на територията на община Върбица 

Община Върбица 

5. Отпадъци 

Направени са 

предложените 

текстови  корекции в 

ДЕО предвид по-

ясното  

конкретизиране на 

изискванията на 

процедурата.  

 

 
 

 

 

 

 

 

В текста е направена 

корекция на 

техническата грешка. 

 

Приета препоръка  
 

Предложените мерки 

от КО РИОСВ Шумен 

са приети от 

Възложителя и 

включени в 

окончателния вариант 

на ДЕО. 

 

 

 
 

Резултатите от 

наблюдението и 

контрола на 

въздействие върху 

околната среда, се 
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5.1 

Разделно събиране на масово 

разпространени отпадъци (МРО) 

и биоотпадъци на територията на 

общината 

% от населението на общината,обхванато в 

разделно събиране нa МРО и биоотпадъци 

Община Върбица 

5.2 Количество депонирани отпадъци 

/битови, строителни,производствени 
т/год Община Върбица 

5.3 
Количество рециклирани отпадъци по 

вид 
т/год Община Върбица 

6 Шум 

6.1 
Спазване на нормите за шум за 

отделните територии в рамките 

на общината. 

Установени превишения на нормите за 

шум, бр./годишно 

Община Върбица 

РЗИ Шумен 

7  Опасни вещества   

7.1.  

Контрол при издаване на 
разрешения за строеж по реда на 

ЗУТ на ПВРП/ПНРП и на обекти 

в близост до тях за контрол на 

поставени ограничения при 

устройственото планиране за 

осигуряване на безопасни 

разстояния/в бъдеще при 

евентуално предвиждане на 

такива обекти. 

Осигуряване безопасността нанаселението в 
района 

Община Върбица 
РЗИ Шумен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резулта

тите от 

наблюде

нието и 

контрола на въздействие върху околната среда, да се включат вежегодните доклади за изпълнение на ОУП по реда на 

чл.127, ал.9 от ЗУТ и на основание чл.ЗО,ал.1 от Наредбата за ЕО да се представят всяка година в РИОСВ гр. Шумен, 

преди представянетоим за приемане от Общинския съвет. 

IV. Следващите стъпки, които трябва да предприемете са: 

• Съгласно разпоредбата на чл.20, ал.8 от Наредбата за ЕО, в срок до 14 дни от получаванена настоящото писмо, 

следва да съгласувате предложените в т. III от настоящото писмо мерки понаблюдение и контрол при прилагането на 

плана. В случай, че в поставения срок непредоставите Ваше становище в РИОСВ гр. Шумен, се счита, че мерките са 

съгласувани; 

• След финализиране на консултациите по чл.20, ал.1 от Наредбата за ЕО и отразяване набележките и 

препоръките от настоящото становище в екологичната част на плана – провежданена обществено обсъждане; 

предлага да се 

включат вежегодните 

доклади за 

изпълнение на ОУП 

ще се представят 

всяка година в 

РИОСВ гр. Шумен, 

преди 

представянетоим за 

приемане от 

Общинския съвет. 

 

Мерки по наблюдение 
и контрол при 

прилагането на плана 

от КО РИОСВ Шумен 

са приети от 

Възложителя 

 

 

Консултациите са 

финализирани и е 

направено 

предложение за 
обществено 

обсъждане  

След общественото 

обсъждане и 

прецизиране на 

поставените 

дискусионни въпроси 

и 

изискваниякомплекто

вано Искане за 

издаване на 
становище по ЕО по 

реда на чл.23, ал.1 от 
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• В случай, че с преценката Ви по чл.22 от Наредбата за ЕО не се възлага допълване наекологичната оценка и/или 

продължаване на консултациите, в т.ч. организиране на новообществено обсъждане, следва да внесете в РИОСВ гр. 

Шумен окомплектовано Искане заиздаване на становище по ЕО по реда на чл.23, ал.1 от Наредбата за ЕО. Искането е 

достъпно на интернет страницата на РИОСВ гр. Шумен, Услуги, Списък на услугите, ЕО и ОВОС. 

Моля на следващ етап от процедурата по ЕО/ОС за ОУПО на Община Върбица да посочитекалендарна година до която 

е прогнозния период на плана. 

ПРИЛОЖЕНИЯ:  

1.Становище изх.№08-00-384/А2/08.09.2021г. наБДЧР гр. Варна; 

2. Становище изх.№1623/31.08,2021г. на „ВиК-Шумен“ ООД гр. Шумен; 

3.Становище изх.№456/01.09.2021г. на ТП „ДГС Върбица“; 

Становище изх.№2312/08.09.2021г. на ТП „ДГС Преслав“: 

5-Становище изх. №279/21.09.2021г. на РИМ Шумен. 

Наредбата за ЕО се 

изпраща в РИОСВ и 

се качва на интернет 

страницата на  
общината. 

Приета препоръка.   

2 РЗИ  Шумен/  

гр. Шумен, пл. 

"Освобождение" 

№ 1 

(РИОСВ – Шумен - 

Изх. №ЕО-
8(5)/17.08.2021 г. 
РЗИ Вх. №10-

53/18.08.2021г), 

Доинж. Димо БодуровДиректор на РИОСВ – Шумен: ул. „Съединение” №71, ет. 3 гр. Шумен 

Относно: Консултация по Екологична оценка на ОУП на Община Върбица – Предварителен проект  

Уважаеми Господин Бодуров, 

Във връзка с приложената към Ваше писмо с изх. №ЕО-8(5)/17.08.2021 г. (наш Вх. №10-53/18.08.2021 г.), информация 

за провеждане на консултация по Доклад за екологична оценка на Общ устройствен план на община Върбица, Ви 

уведомяваме че РЗИ – Шумен няма забележки и препоръки към изготвения доклад. 

С уважение,Д-Р Пепа КалояноваДиректор на РЗИ – Шумен 

За Директор: д-р Илияна Лозанова – гл. секретар на РЗИЗаповед за заместване №РД-01-168/16.08.2021 г.от 20.08.2021 г. 

до 10.09.2021 г. 

РЗИ Шумен приема 

без забележки 

представеният ДЕО 
редакция 2. 

3.  
БД Черноморски 

район МОСВ  

гр. Варна, ул. “Ал. 
Дякович” №33 

( РИОСВ – Шумен - 

Изх. №ЕО-
8(5)/17.08.2021 г.). 
 
БДЧР  Вх. №08-00-
384/А1/18.08.2021 г 
изх.№08-00-
384/А2/08.09.2021 г 

ДоГ-н Димо БодуровДиректор нa РИОСВ-Шуменкопие доГосподин Мердин БайрямКмет на Община Върбицаотносно: 

Консултации по Екологична оценка на Общ устройствен план (ОУП) на ОбщинаВърбица - Предварителен проект 

Уважаеми Господин Бодуров, 

В изпълнение на изискванията на чл, 20, ал. 3, т. 2 от Наредба за условията и реда заизвършване на екологична оценка на планове и 

програми (НУРИЕОПГ1), след преглед напредставения Предварителен проект на * ОУП на Община Върбица и съпътстващата 

годокументация и съгласно издадено становище на БДЧР с изх.№08-00-384/(5) 17.08.2016 г..Ви уведомявам, че за издаване на 

становище е необходимо да сс предостави следнатадопълнителна информация: 

1. Точки 1 и 2 от горецитираното становище са съобразени в Предварителния проект наОУП на общ. Върбица. Представени са 
районите със значителен потенциален риск отнаводнения (РЗПРН), но в Плана следва да се отбележи, че съгласно обхвата 

наактуализираните РЗПРН за периода 2022-2027 г., утвърдени със Заповед №РД-803/10.08.2021 г.на Министъра на околната среда и 

водите, РЗПРН с код BG2_APSFR_KA_13 е с наименование„р. Герила - гр. Върбица“ с промяна - едновременно разширяване и 

съкращаване. 

 

 

 

 

Приети препоръки.  

 

 

1Приета препоръка  

В окончателния 
вариант на ДЕО и в 

окончателният проект 

на ОУПО Върбица ще 



8 

 

  

2. Точка 3 от цитираното становище е съобразена с проекта на ОУП, но е необходимо дасе прецизира по отношение на 

повърхностните, подземните водни тела, зони за защита наводите, санитарно-охранителни зони, както се включи следната 

информация: 

* В точка 2.3.1 Повърхностни води на стр. 123 и 124 е необходимо да се коригиратпосочените кодове и наименования на водните 

тела. На територията на общината попадатповърхностни водни тела с кодове и наименование: 

BG2KA900L021 - яз. "Тича"; 

BG2KA900R1139 - р. Герила от извор до преди гр. Върбица; 
BG2KA900R1039 - р. Герила от преди гр. Върбица до вливане в яз. "Тича"; 

BG2KA900R1137 - р. Камчия - след с. Тича до яз. "Тича"; 

BG2KA900R1020 - р. Камчия - след яз. "Тича" до преди гр. В. Преслав (Омуртагов мост); 

BG2KA900R022 - р, Елешница от извор до вливане в яз. "Тича"; 

BG2KA900R035 - р. Драгановска от извор до вливане в яз. "Тича"; 

BG2KA578R1003 - 1 участък; р. Камчия - от вливане на рекаВрана до вливане нар.Поройна/БоклуджадереII участък: Р. Врана от 

вливане на р,Керизбунар до вливане вр.Камчия; 

BG2KA800R033 - I участък; р. Калайджидере - от извор до след пътя Търговище- Преслав, до вливане в р. Кралевска  II участък: р. 

Кралевска от извор до вливане на р.Отекидере III участък: р. Отекидере от извор до вливане в р. Кралевска IV участък: - р. 

Кралевска от вливане; 

BG2KA400R023 - р. Папаздере до вливане в яз. "Камчия"; 

BG2KA700R017 - р. Златарска от извор до вливане в р. Камчия; 
BG2KA900R1019 - р. Камчия - от преди гр. В. Преслав (Омуртагов мост) до вливане нар. Врана. 

В таблица 2.3.1-2 и таблица 3-1 (стр. 225) повърхностните води, определени като зони за защита на питейните води на територията 

на общината са водите на яз. „Тича“, с код на зоната 2DSWL021; 

 

На стр. 129 е необходимо да се актуализира посочената Заповед за контролен и оперативен мониторинг. Към настоящия момент е в 

действие Заповед №602/09.06.2021 г. на Министъра на околната среда и водите: https://www.bsbd.onz/bt;/indcx be 5381007.html 

 

- Стр. 133 и 225: по отношение на подземните водни тела. определени като зони за защита на питейните води съгласно 

чл.119а, ал. 1, т.1 от Закона за водите, за територията на община Върбица тези зони са следните с кодове: 

BG2DGW00000PG028,BG2DGW00000K2033,BG2DGW000K1HB038,BG2DGW000KIHB039и BG2DGW000J3K1040. 
 

• Стр. 133: по отношение на зоните, определени или обявени за опазване наместообитания и биологични видове, в които 

поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване, съгласно чл.119а, ал. 1, т.5 от 

Закона за водите, защитена зона с код BG0000501 „Голяма Камчия” не попада на територията на общината. 

 

• По отношение на подземните води, посочени в точка 2.3.1. и точка 6.3.1.да се прецизира информацията за подземни водни 

тела. На територията на общината попадат подземни водни тела с кодове: BG2G00000PG028, BG2G00000K2033, 

BG2G000K1HB038.BG2G000K1HB039, BG2G000J3K1040. Подземно водно тяло с код BG2G000000Q004 не попада в обхвата на 

община Върбица. 

се вземе  предвид 

актуализираната 

информация за 

РЗПРН. 

2. Приети препоръки 

 В окончателния 

вариант на ДЕО и 

респекттивно 

окончателния проект 

на ОУПО Върбица се 
правят всички 

корекции и 

допълнения, съгласно  

дадената информация 

в т.2.3.1. и 2.3.2. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приета 
препоръкаактуализи

рана е посочената 

Заповед за контролен 

и оперативен 

мониторинг. 

 

Приета 
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• По отношение на провеждания мониторинг на повърхностни води. на стр. 145 е посочено, следното ..На територията па 

Община Върбица е обособен пункт BG2KA900R1I39от Националната мрежа за мониторинг на повърхностни води, на река Герила, 

в близост до ...“ обръщаме внимание, че посочения код съответства на повърхностно водно тяло, а не на .пункт за мониторинг. В 

посочения район има определени два пункта с наименование „р. Герила след гр. Върбица“ с код BG2KA863MS038 за провеждане на 

физико-химичен мониторинг и „р. Герила след гр. Върбица“ с код BG2KA49633MS293 за хидробиологичен мониторинг. 

3. Точки 4 и 5 са отразени в проекта на ОУП. След добавяне на информацията за всички водни тела, които не са включени в 
проекта на ОУП, попадащи на територията на общината, следва за тях също да се извършат анализи и да бъдат оценени вероятните 

отрицателни въздействия върху водите, с цел предотвратяване влошаването на екологичното, химичното и количественото им 

състояние. 

4. По отношение на точка 6 за санитарно-охранителни зони (СОЗ) е необходимо да се прецизира информацията за посочената 

Заповед №РД-850/22.12.2015г. на Министъра на околната среда и водите за СОЗ на яз. ..Тича“. Към настоящият момент, е учреден 

само пояс I на СОЗ па яз. „Тича“ със Заповед №714/2.11.1981 г. 

Да се добави информация и за останалите учредени СОЗ на територията на община Върбица:  

• Пояси I, II и III на СОЗ на Каптаж "Скалата” - с. Божурово, учредени със Заповед №48/18.05.2012г. на Директора на БДЧР: 

• Пояси I, II и III на СОЗ на Дренаж "Станянци" - с. Чернооково, учредени със Заповед №47/16.05.2012г. на Директора па 
БДЧР; 

• Пояси I. II и III на СОЗ на Каптажи "Бялата вода"1 и 2 и "Кривия трап"', учредени със Заповед №87/02.12.201 1г. на 

Директора на БДЧР: 

• Пояси I. II и III на СОЗ на Каптаж "Сеймен конак" - Върбица-Шумен. учредени със Заповед №87/02.12.2011 г. на Директора 

на БДЧР; 

• Пояси I, II и III на СОЗ на Каптаж "Студен кладенец"-гр. Върбица, учредени със Заповед №78/28.11.2011 г. на Директора на 
БДЧР; 

• Пояси 1,11 и III на СОЗ на Каптажи 1,2, 3 "Менгшпево" - Върбица, Шумен, учредени със Заповед №58/10.11.2011 г. на 

Директора на БДЧР; 

• Пояси I, II и III на СОЗ на Каптаж "Ереклик-1"с. Ловец-Върбица. учредени със Заповед №56/10.11.2011 г. на Директора на 

БДЧР; 

• Пояси I, 11 и III на СОЗ на Каптаж-"Шестна"-с. Иваново-Шумен, учредени със Заповед 

№25/16.02.2012 г. на Директора на БДЧР; 

• Пояси I, II и III на СОЗ на КЕИ "Минералната вода" и КЕИ "Солената вода" учредени със Заповеди на МОСВ №РД-
485/05.05.2021 г.; 

• Пояси II и III на СОЗ на „Р-179х - с. Осеново“, „Р-54х“ и „Р-бх“ учредени със Заповеди на МОСВ №РД-206/08.03.2012 г.. 

№РД-209/09.03.2012 г. и РД-208/09.03.2012 г. 

Необходимо е да бъдат съобразени съответните забрани и ограничения за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко 

и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба № 3/2000 г. за СОЗ. Регистърът на 

санитарно-охранителните зони в района на Басейнова дирекция „Черноморски район'“ е публикуван на интернет страницата на 

БДЧР в раздел „Регистри“. 

5. Съгласно т. 7 от становището на БДЧР от 2016 г., в проекта на ОУП на Община Върбица за периода 2021-2027 г. да се 

препоръкананесени 

са предложените 

корекции и 

допълнения посочени 

в писмото на БДЗБР . 

 

Част от землището на 

с.Сушина Община 

Върбица е в 

границите на ЗЗ 
„Голяма Камчия”. 

 

Приета препоръка  
Прецизирана 

еинформацията в  т. 

2.3.1. и т. 6.3.1. и са 

нанесени 

предложените 

корекции и 

допълнения. 

 

Приета 

препоръкаНаправена 

е корекцията в ДЕО 

окончателен вариант 

 

 

3. Приета препоръка 

В окончателния 

проект на ОУПО 

Върбица ще се добави 

актуалната 
информация за 

всички водни тела на 

територията на 

община Върбица. 

 

 

4Приета препоръка 
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разпишат и имат предвид изискванията, забраните и ограниченията, регламентирани в Закона за водите, включително: 

- Съгласно чл. 58, ал.1 и 2 от Закона за водите, за извършване на дейности по почистване и поддържане на деретата на 

територията на общината е необходимо да се представи информация в БДЧР. 

- Съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за водите, основен принцип при отношенията, свързани със собствеността върху водните 

обекти е упражняването на собственост без да се допуска нарушаване на целостта и единството на хидроложкия цикъл и на 

природната водна система. 

- Забраните на чл.134 от Закона за водите за разполагане на животновъдни ферми, жилищни и вилни сгради и стопански 
постройки в заливаемите тераси на реките и принадлежащите земи на водохранилищата, както и складиране на пестициди, 

депониране и третиране на отпадъци; засаждането на трайни насаждения с плитка коренова система. 

- Изискванията на чл. 143, ал. 1 от Закона за водите, съгласно които за защита от вредното въздействие на водите не се 

допускат дейности с които се нарушава естественото състояние и проводимостта на речните легла, бреговете на реките и 

крайбрежните заливаеми ивици и използването им като депа за земни и скални маси; 

- Забраните на чл. 146 от Закона за водите за застрояване в заливаемите тераси на реките и сервитута на хидротехническите 

съоръжения; 

- При извършване на дейности, граничещи с води и водни обекти - публична държавна собственост е необходимо да се 
определят граници, в съответствие с чл. 155. ал. 1, т. 1 от Закона за водите; 

- Изискванията на чл. 44 и чл. 46 от Закона за водите, в случай на водовземане и/или ползване на воден обект, включително 

чл.46, ал.4 по отношение на заустването на битово- фекалните води; 

- По отношение на отпадъчните води, на основание чл. 46, ал. 4, т. 2 от Закона за водите, не се изисква разрешително за 

ползване на воден обект за обекти, формиращи битово-фекални отпадъчни води в границите на населените места и селищните 

образувания без изградена канализационна система, за тези обекти се прилагат разпоредбите на Закона за устройство на 

територията Предвид това в конкретния случай само за битово-фекалните води е допустимо събиране във водоплътни изгребни ями 
или заустване и пречистване в съоръжения за пречистване на образуваните, в имотите, отпадъчни води. Водоплътните изгребни ями 

и съоръженията за пречистване на образуваните в имотите отпадъчни води следва да отговарят на санитарно-хигиенните и 

екологичните изисквания, както и на техническите изисквания, определени в Наредбата на Министъра на регионалното развитие и 

благоустройството за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации, с оглед 

недопускане отвеждането на замърсители в подземните води. 

- Изискванията на чл. 198 от Закона за водите, че предоставянето на ВиК услуги на потребители се извършва единствено от 

ВиК оператор по реда на Закона за водите и Закона за устройство на територията; 

- Изискванията на чл. 125 от Закона за водите, че включването на нови количества отпадъчни води, следва да се съобрази с 

капацитета и ефективността на съществуващата канализационна система; 

- При липса на канализационна система, предвид чл. 132 от Закона за водите, лицата от стопанска дейност на които се 

формират отпадъчни води, са длъжни да изградят пречиствателни съоръжения в съответствие с изискванията за заустване във воден 

обект. 

- Съгласно чл. 16, параграф 6, второ тире от Директива 2000/60/ЕС на Европейския парламент и Съвета (приложима съгласно 

§143 от ПЗР на ЗИД на Закона за водите, обн. в ДВ брой 65/2006 г.) в срок до края на 2020 г., следва да се осигури пълното 

преустановяване на заустванията, емисиите и изпусканията на всички приоритетно опасни вещества, посочени в Приложение №1 на 

Наредбата за стандарти за качество на околната среда за приоритетните вещества и някои други замърсители (ДВ. бр. 97 от 

в т.6. за СОЗе 

прецизирана 

информацията за 

посочената СОЗ на яз. 

..Тича“. и за 

останалите учредени 

СОЗ на територията 

на община Върбица: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т.5. В ОУП на община 
Върбица окончателен 

проект за периода 

2021-2027 ще се имат 

предвид 

изискванията, 

забраните и 

ограниченията, 
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11.12.2015 г.). 

Действащите План за управление на речните басейни (ПУРБ 2016-2021г.) за Черноморски район и План за управление на риска от 

наводнения (ПУРН 2016-2021г.) с наличните информация и анализи са публикувани на интернет страницата на БДЧР: 

www.bsbd.orgи могат да послужат при изготвяне на окончателния ОУП на Община Върбица за периода 2021-2027 г. 

"Водоснабдяване и канализация - Шумен" ООД.  

регламентирани в ЗВ. 

4 
В И К" ООД  

- Шумен 
 

гр. Шумен, пк 

9700, пл. Воин 1 
№1623/31.08.2021г. 

 

писмо от РИОСВ 

Шумен №ЕО- 8-{4) 
/17.08.21 г 

СТАНОВИЩЕот „ Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД-гр. Шумен относно:Доклад за екологична оценка на Общ 

устройствен план на община Върбица 

Във връзка с изготвянето на Общия устройствен план (ОУП) на община Върбица, „Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД 

след запознаване със съдържанието на Доклад за екологична оценка на Общ устройствен план на община Върбица и 

Нетехническото резюме на Доклада входирани във В и К Шумен ООД с писмо вх. №ЕО- 8-{4) /17.08.21 г., даваме следното 

становище: 

1. В т. „Водовземни съоръжения от подземни води. Санитарно-охранителни зони” да се включи текста: 

„В съответствие с изискванията на „Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и 

експлоатация на санитарно- охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 

водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди", около подземните 

вододобивни съоръжения се организират три зони (пояси) за санитарна защита (СОЗ): 

- пояс 1 - той има за цел защита на самите водовземни съоръжения като предотврати външния достъп до тях, чрез затваряне и 

ограждане на съоръженията и началните водопроводи около последните; 

- пояс II - срещу биологични, бързоразвнващи се и силноеорбируеми химически замърсители; 

- пояс III - срещу стабилни химически замърсители 

 Границите на пояси II и III най-общо се оразмеряват в съответствие с хидрогеоложките условия в района на вододобивните 

съоръжения и в зависимост от режима на тяхната експлоатация. Техни ге размери се определят чрез математическо моделиране. 

Пояс 1 от СОЗ се огражда с трайна ограда с височина не по-малка от 1.40 м, която се сигнализира с предупредителни Надпйсивърху 

табели. 

Границата на пояс II се сигнализира с ясно водими предупредителни надписи и табели, поставени на добре видимо разстояние едни 

от други, поставени па колове или съществуващи дървета или огради. 

Пояс III се сигнализира аналогично на пояс II. 

Собствениците на земи в границите на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, са длъжни да спазват 

забраните и ограниченията, определени от СОЗ, в който попада имотът, съгласно Приложения № I и 2 към чл. 10, ал. I от Наредба 3 

/ 16.10.2000 г. 

Осъществяването на дейност в границите на пояси II и III, за която е регламентирано ограничение (О) или ограничение при 

доказана необоходимост (ОДН), се разрешава само, ако инициаторите на дейността с конкретни изследвания и оценка на 

въздействието върху околната среда докажат, -че дейността няма да доведе до негативни последствия за водоизточника.” 

2. На страница 144 Таблица 2.3.2-2. „Информация за водовземните системи и съоръжения от подземни води за питейно-

битово водоснабдяване /ПБВ/ на селищата в община Върбица” следва да се коригира информацията, като се включат следните 

водоизточници за които има издадени разрешителни документи и се актуализира информацията на нанесените водоизточници 

(дебит, обект на водоснабдяване). 

 

 

 

 

 

 
 

Приети препоръки  

т.1. Приета препоръка  

В окончателния 

вариант на ДЕО ще се 

прецизира 

възможността за 

включване на текст с 

изисквания на 

„Наредба № 3 от 

16.10.2000 г. 
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№ 

 

Обект на 

водоснабдяване 

Водовземни 

съоръжения 

Код на 

подземното 

водно тяло 

Номер и дата 

на 

разрешително 

за водовземане 

Средно 

годишен 

дебит1/S 

      Учредена  

     СОЗ със 

Заповед 

№/дата 

 От подземни води па територията на Басейнова дирекция Черноморски район 

1  

 

Гр.Върбица,с.Мал

омир 

и  

с. Нова Бяла река 

Каптажи Бялата вода 1 и 

2, каптаж Кривия 

трап,каптаж Сеймен 

конак 

BG2G00000 

К2033 

21510250/ 

16.09.2011 г 

5,74 87/02.12.201

1 г. 

КИ „Студен кладеец“ 

BG2G000K 

lhb039 

21510252/ 

09.09.2011 

0,60 

78/28.11. 

2011г. 

 

 

2 Ловец 

Каптаж„Екерлик 1 

“„Ереклик 2” 

BG2G000K 

1hb038 

21510253/ 

09.09.2011, 

изменение№30 
от08.04.2020  

0,6 56/10.11. 

2011г. 

Дренаж 1 и 2БПС - 

Ловец 

BG2G000K 

lhb038 

21510421/ 

19.12.2 2019 г. 

0,8 няма 

3 
с.Менгишево и  

с. Кьолмен 

КИ 1,2 и 3„Менгишево” BG2G000K 

lhb038 

21510239/ 

16.09.2011г. 

0,50 58/10.11. 

2011г 

Дренаж„Менгишево BG2G000000
Q004 

21510249/ 
16.09.2011 г 

0,70 57/10.11. 
2011г 

5 с. Иваново Каптаж 

„Шесца- 

Иваново“ 

BG2G000K 

1ЬЬ038 

21510280/ 

21.01.2012 г.  

изм. 1642/ 

18.09.2015г. 

3,42 25/16.02. 

2012г. 

6  

 

с.Станянци 

КИ „Скалата“ 

(Олоклубунар 1) 

BG2G00000 

К2033 

21510292/ 

21.04.2012г., 

изм.№1638/ 

15.09.2015 г. 

1,01 48/16.05. 

2012г. 

 

 

т.2. Приета 

препоръка 

В Таблица 2.3.2-2. е 

актуализирана 

информацията като са 

включени всички  

представени 

водоизточници 
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Дренаж 

„Станянци” 

BG2G000K. 

Ihb039 

21510299/ 

26.04.2012 г. 

0,3 47/16.05. 

2012 г. 

 

3. На стр. 142 следва да се коригира текста за водовземни системи и съоръжения, за които не са осъоществени процедури за 

получаване на разрешителни за водовземанеи учредяване на санитарно-охранителни зони, както следва: 

За ВС Върбица следва да отпадне каптаж Новия (каптаж Сеймен конак) за него има издадено Разрешително №21510250/16.09.2011 г 

за общо 4 броя каптажи, както и Заповед за СОЗ 87/02.12.2011 г. От ВС Върбица единствено каптаж „Дядо Минковкюнт” няма 

преоформено разрешително и заповед за СОЗ. 

 

За ВС Менгишево се водоснабдява от водоизточници К 1, 2 и 3 „Менгишево” и ШК БПС Менгишево. За всички водоизточници има 

издадени Разрешителни № 21510239/16.09.2011г. и №21510249/16.09.2011г. и издадени Заповеди за СОЗ 57 и 58 от 10.11.2011 г. 

 

За водоизточници от ВС Ловец : каптаж „Екерлик 2“ и дренажи 1 и 2, има издадени Разрешителни, но няма издадени Заповеди за 

СОЗ. 

 

За ВС Конево се състои единствено от водоизточници Каптаж „Ючбунар” и Каптаж „Конево” за които няма преоформени 

разрешителни и издадени заповеди за СОЗ. 

ВС Методиево се състои от каптаж „Солумаз”, дренаж и БПС за които няма преоформени разрешителни и Заповеди за СОЗ. 

4. В Доклад за екологична оценка на Общ устройствен план на община ВърбицаНа стр. 35 „БАЛАНС НА Територията на 

Община Върбица” няма текст запредвидени площи около съществуващите водоизточници, водоеми, помпени станции и др. 

съоръжения за СОЗ.  

 

В Общия устройствен план на Община Върбица не всички водоизточници са обозначени ( липсват обозначение на Дренаж 1, 2 

Ловец, водоизточници от ВС Станянци : КИ Скалата и дренаж Станянци, Дренаж Конево, ШК Иваново), не са нанесени всички 

водоеми и СОЗ към тях, на ПС няма нанесени СОЗ, не са нанесени всички трасета на водопроводите. Поради което в ОУП на 

Община Върбица трябва да се предвидят всички площи около съществуващите водоизточници, водоеми, помпени станции и др. 

съоръжения по водопроводните мрежи, които са публична общинска собственост: 

 

За пояс 1 на съоръженията и водоизточниците, които не са отразени в КВС в самостоятелни имоти, на които предстои обособяване 

като такива, следва да се определят като площи за предстоящо обособяване. Размерът им следва да отговаря на Наредба № 7 от 

22.12. 2003 год, за правила и нормативи за устройство на отделните устройствени зони - чл.58 пояс II и пояс III на СОЗ за 

водоизточници, за кои го предстои да бъде учредена СОЗ по Наредба № 3 от 16.10.2000 год. за условията, реда за проучване, 

проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточници и съоръжения за питейно битово водоснабдяване, следва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

т.3. Приета 

препоръка 
В окончателния 

вариант на ДЕОсе 

корегира текста 

съгласно получената 

актуална информация  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

т.4. Баланс на 

територията в ОУПО 

Върбица  

Предварителен 

проект е изготвен 

съгласно  

нормативните 

изискванията на 
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да се предвидят приблизителни площи./ 

 

За водопроводи, трасетата на които преминават извън урбанизирани територии, които не са отразени със сервитутните. граници 

следва да се предвидят площи за предстоящо обособяване пред вид дължината и диаметъра на същите при спазване на Наредба № 7 

от 22.12.2003 год. за Правила и нормативи за устройство на отделните устройствени зони, чл.58(4). 

С уважение Жанета Георгиева Панайотова Управител „ВиК“ Шумен ОО. 

действащото 

законодателство. 

Ще се прецизират 

направените 

предложения с 

проектантския екип за 

включване на 

допълнителни 

изисквания при 

изготвяне на 

окончателния проект.  

 

5 
МЗХГ 

Североизточно 

държавно 

предприятие  

ТП ДГС „Върбица" и 

ТП ДГС Преслав". 

Към МЗХГ 

Изх.№456/01.09.2021  
 
РИОСВ Шумен  

Изх.№ЕО-8-

(4)/17.08.2021 г.  
 

До РИОСВ Шум ен Уважаеми Г-н Директор,  

На основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от Наредбата за условията и реда заизвършване на екологична оценка на планове и 

програми (Наредбата за ЕО), ТПДГС „Върбица“ няма възражения и забележкикъм ЕО на ОУП на ОбщинаВърбица - 

Предварителен проект. 

ТП ДГС „Върбица“ дава следните препоръки: 

1. В ЕО на ОУП на Община Върбица - Предварителен проект да сеотбележи, че Държавните горски територии 

на територията на ОбщинаВърбица се стопанисват от ДВЕ Държавни горски стопанства именноТП ДГС „Върбица" и 

ТП ДГС „Преслав". 

2. При изготвяне на ЕО на ОУП на Община Върбица – Предварителенпроект, в частта касаеща ДГТ да се 

спазват разпоредбите на Закона загорите. 

Директор инж. Росен Русев  

 

 

 

 

Приети 

препоръки:  
т.1 отбелязва се 

вокончателния 

вариант на ДЕО на 

ОУПО Върбица. 
т.2.При изготвяне 

на ДЕО на ОУПО 

Върбица се спазват 
всички разпоредби 

на действащото 

законодателство в 
т.ч. и на Закона за 

горите. 

6 
МЗХГ 

Североизточно 

държавно 

предприятие  

ТП ДГС Преслав". 

Изх№ 

До инж. Димо Бодуров Директор на РИОСВ Гр. Шумен На Ваш изх.№ЕО-8-9/30.08.2021г. 

Копие: До Община Върбица Относно:Консултации по Екологична оценка на ОУП на Община Върбица-Предварителен проекг 
С т а н о в и щ е по доклад: Екологична оценка- Общ устройствен план на Община Върбица, ОбластШумен, фаза 
Предварителен проект ревизия 2- Възложител: Община Върбица 

Уважаеми Г-н Бодуров, 

 

В окончателният 

проект на ОУП на 
Община Върбица 

ще се прецизират 
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2312/08.09.2021 г. 

 

РИОСВ Шумен 

Писмо изх.№ЕО-8-

9/30.08.2021г. 

 

Във връзка с обществените консултации провеждани относно Екологична оценка на ОУП на Община Върбица, 

изразяваме следното становище: 1.Авторския екип се е справил изключително професионално и прецизно със сложната 

задача да изготви Доклад по Екологична оценка на ОУП на Община Върбица. 2. Във връзка с бъдещото управление на 
горите и горските територии собственост на община Върбица, правим следното предложение: Да се прецени 

възможността за сертифициране на общинските гори със стандарта за устойчиво стопанисване ForestStewardship Council 

- ESC (Съвет за стопанисване на горите). До момента близо 1/3 от държавните гори са сертифицирани по нея, а 

останалите са в процес на сертификация. Като се надяваме, настоящото предложение да бъде от полза на Община 
Върбица, декларираме, че в изпълнението на целите за повече и по-добре стопанисвани гори винаги Община Върица 

може да разчита на нашата помощ и подкрепа. С уважение инж. Живко Щерев Директор на ТП” ДГС Преслав''.  

С уважение инж. Живко Алексиев  Директор на ДГС Преслав  

всичкинаправени 

предложения, 

свързани с 
прилагане на плана. 

Ще бъдат включени 

всички мерки, 

които са свързани с 
прилагане на плана 

за устойчиво 

развитие на 
общината, съгласно 

изискванията на 

действащото 
законодателство в 

т.ч.и на ЗУТ, ЗООС, 

ЗВ, ЗЗТ, ЗБР и др/ 
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РИОСВ Шумен 

Писмо изх.№ЕО-8-

9/30.08.2021г. 
 

До Директор на РИОСВ гр. ШуменОтносно: Консултации по Екологична оценка на ОУП на Община Върбица -Предварителен 

проект 

Предложеното съдържание на екологичната оценка на общия устройствен планна Община Върбица отговаря на изискванията на 

нормативните документи,регламентиращи проучването и опазването на културните ценности. 

Препоръчвам в частта „Културно наследство" да се засили акцента върхуопазването на недвижимите културни ценности и 

спазването на чл. 160, ал. 2 във връзкас чл. 72 от Закона за културното наследство, според които, когато при извършване 

настроителни и благоустройствени или селскостопански дейности, при търсене,проучване и добив на подземни богатства и при 

други дейности, свързани свъздействие върху земната повърхност, земната основа, земните недра и под вода, сеоткрият структури и 

находки, които имат признаци на културни ценности, дейността сеспира незабавно и компетентните органи дават незабавно 

съответни указания зааварийно-временно укрепване или проучване и определят срок за изпълнението им. 

Препоръчвам Община Върбица да започне процедура по отчуждаване на земятана двата археологически обекта от категория „А” - 

Многослойно селище при гр.Върбица и Селищна могила в местността „Банята" с. Иваново, на които се провеждатредовни 

археологически разкопки и са от съществено научно значение за проучваниятана най-старата история на региона. Промяната на 

собствеността от частна в общинскаби улеснила както теренните проучвания, така и кандидатстването по проекти заразвитие на 

местния туризъм. 

Изготвил гл.асистент : д-р Светлана Велинова Утвърдил: Д-р Даниел Руменов/Директор на Регионален историческимузей Шумен 

 

 

 

Приети препоръки 
Направените 

предложенията са 

взетипредвид при 
определяне на 

мерките за опазване 

на културните 

ценности на 
територията на 

Община Върбица. 
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Извършването на консултациите се изпълнява съгласно предложената схема за консултации, като в процеса на провеждане на 

процедурата при появата на интерес и от др.физически или юридически лица при необходимост се провеждат и допълнителни 

консултации . В справката са отразени всички консултации по чл.20 включително и допълнително получените становища в срока по 

обществено обсъждане и са отразени в ДЕО на предварителния проект на Общ устройствен план (ОУП) на Община Върбица 

Област Шумен Редакция 2. 

 


