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Представено от Община Ветрино за частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на 
Община Ветрино 

 
 

І.  По отношение на изискванията на Глава шеста от Закона за опазване на 
околната среда (ЗООС): 
                   Представеното уведомление и постъпилата документация за частично изменение на 
Общ устройствен план (ОУП) на Община Ветрино 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 описанoто частично изменение на ОУП не предвижда развитие на намерения 
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 конкретните имоти, е 
необходимо да уведомите компетентния орган по околна среда за произнасяне по 
компетентност за необходимата процедура по глава шеста на ЗООС. 
                    Частичното изменение на Общ устройствен план на Община Ветрино в обхват ПИ 
№№10865.109.220; 10865.109.226; 10865.111.298; 10865.109.300; 48653.7.407; 48653.9.50; 
48653.14.90; 48653.14.91; 10865.83.42; 10865.83.151; 10865.83.156; 10865.104.254, площ   2 
939,600 кв. м, землища на селата Ветрино и  Млада Гвардия община Ветрино, област Варна, 
възложител: Община Ветрино, 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.  
                     Към настоящото писмо прилагам в табличен вид имотите предмет на ЧИ на ОУП с 
коректни площи съгласно информация от https://kais.cadastre.bg/bg/Map с извършване на 
корекция в заданието и цялата последваща документация. /приложение/   
                     Изменението на ОУП по смисъла на Закона за устройство на територията, попада в 
обхвата на разпоредбата на чл. 85, ал. 2 във връзка с ал. 1 от ЗООС и в позиция на т. 9.1. от 
Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка  на планове и програми, 
“Наредба за ЕО” /ДВ, бр. 57/04 г., изм./.  
                     Когато за реализирането на намерението  и/или свързаните с него съпътстващи 
обекти и дейности се изисква най-напред  да бъде изготвен самостоятелен устройствен план 
/евентуално подробен устройствен план – ПУП, устройващ само конкретното намерение/ или 
изисква изменение на устройствен или друг план от по-високо ниво /например Общ 
устройствен план – ОУП и/или ПУП с по-голям териториален обхват от този, необходим за 
реализирането на конкретното намерение/ по реда на специализираната нормативна уредба 
/ЗУТ или друг закон/, процедирането по реда на глава шеста от ЗООС трябва да бъде 
съобразено с йерархичната последователност на изискващите се планове, проучвания, 
проекти. 
                   Общите устройствени планове /ОУП/ и техните изменения  са включени в обхвата 
на приложения №1 и 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка  
на планове и програми, “Наредба за ЕО” /ДВ, бр. 57/04 г., изм./. 
                    На основание чл. 2, ал. 2, т. 2 и 4 от Наредбата за ЕО, изменението на ОУП е 
предмет на преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. 
                    Изработването на разглежданото изменение на ОУП е разрешено с Решение №308 
по Протокол №23 от 30.06.2021 г. на Общински съвет Ветрино неприложен към преписката и 
извлечен от интернет адрес: https://vetrino.bg/uppfiles/3216.pdf .  
                   ОУП на Община Ветрино е одобрен с Решение №13-182/30.11.2018 г. на Общински 
съвет Ветрино, влязло в сила на 21.01.2019 г. 
 

           Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 2, ал. 2, т. 2 и 4 от Наредбата за ЕО 
за частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на Община Ветрино следва да бъде 
проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.  

           По силата на чл. 84, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО компетентен 
орган за издаване на решение за преценяване необходимостта от ЕО е директорът на РИОСВ-
Варна.   
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                     Съгласно нормата на чл. 81, ал.  3 от ЗООС екологична оценка на планове и 
програми се извършва едновременно с изготвянето им, като се вземат предвид техните цели, 
териториалният обхват и степента на подробност, така че да се идентифицират, опишат и 
оценят по подходящ начин възможните въздействия от прилагането на инвестиционните 
предложения, които тези планове и програми включват. 
 
 
ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие 
(ЗБР): 
          
         Териториалният обхват на Частичното изменение на Общ устройствен план на Община 
Ветрино е  в обхват  ПИ №№10865.109.220; 10865.109.226; 10865.111.298; 10865.109.300; 
48653.7.407; 48653.9.50; 48653.14.90; 48653.14.91; 10865.83.42; 10865.83.151; 10865.83.156; 
10865.104.254, площ   2 939,600 кв. м, землища на селата Ветрино и  Млада Гвардия община 
Ветрино, област Варна, възложител: Община Ветрино. 

 В този обхват Частичното изменение на Общ устройствен план на Община Ветрино не 
попада в защитени територии /ЗТ/ по смисъла на Закона за защитените територии. 
           
          Имоти 48653.14.90 и 48653.14.91 в землището на село Млада гвардия, община Ветрино 
граничат с ЗЗ за опазване на дивите птици “Провадийско-Роякско плато”, с код BG 0002038. 
          Всички други имоти в обхвата на ЧИ на ОУП не попадат в границите на защитени зони от 
мрежата на Натура 2000.                     
          За тях най-близко разполажена защитени зони са: ЗЗ за опазване на дивите птици 
“Провадийско-Роякско плато”, с код BG 0002038, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от 
Закона за биологичното разнобразие (Обн. ДВ, бр. 77/2002 г. с изм. и доп.) и ЗЗ за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна  “Провадийско-Роякско плато”, с код BG 
0000104, определена по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от същия закон.   

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, за краткост “Наредбата за ОС” (приета 
с ПМС № 201 от 31.08.2007 г., в сила от 11.09.2007 г., с изм. и доп.), планът подлежи и на 
оценка за съвместимостта със защитени зони чрез процедурата за преценяване необходимостта 
от ЕО.  

 
 
   ІІІ.  Следващи процедурни стъпки, които следва да предприемете съгласно   Наредбата 
за ЕО   
 
          Да внесете писмено искане с подробно описание на предвидените цели и приоритети за 
ЧИ на ОУП, съгласно изискванията на чл. 8а, ал. 1 и 2 от Наредбата за ЕО. 
          Към документацията да приложите нормативно изискващите се съгласно чл. 20а. от 
Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, 
измененията на ОУПО - сравнителен чертеж, съдържащ извадка от действащия план и 
изменението на плана в мащаба на действащия план. Със заданието се определят необходимите 
обем и съдържание на проучванията и придружаващите схеми. Измененията на ОУПО 
съдържат сравнителна таблица за променените показатели. Върху действащия план се 
отбелязват по подходящ начин обхватът на изменението и данните за административния акт, с 
който е одобрено изменението. 
          Да приложите коретно задание само за изработване на ЧИ на ОУП и изискващите се 
схемативни и текстови части и баланс на територията съгласно промените. 

В характеристиката на очакваните въздействия върху компонентите и факторите на 
околната среда, да се опишат подробно и мотивирано, всички предвиждания за плана.  

Да се предложат мерки за различните фази, както и мерки за наблюдение и контрол по 
отношение на околната среда и човешкото здраве ако се предвиждат ИП, които да окажат 
въздействие, 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, приоритети, задачи и цели касаещи 
плана; 

- 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. №08-01-6634/2021 г. 
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Копия от писмото с указания е изпратено и до кмета на Община Ветрино и Общински съвет  Ветрино. 
                                                                                            

                                                                                          /отговорено от РИОСВ на 09.09.2021 г./ 


