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ОБЕКТ: ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ 35969.4.279 И 35969.4.282 ПО 
КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ ЗА ЗЕМЛИЩЕТО 
НА с.КАМЕНЯК, общ.ХИТРИНО 

 

1. ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ: чл. 134, ал. 1, т. 5 от Закона за Устройство на 
Територията  
 
Имотите, обект на изменение са общинска публична собственост. 
 На база сключен Договор за учредяване на право на строеж /суперфиция/ и 
сервитутни права върху недвижим имот ПИ 35969.4.282 (стар номер 000282) и ПИ 
35969.4.279 (стар номер 000279)от 02.09.2010г. е процедирал проект за изменение 
на ПУП-ПЗ за описаните имоти. Същия е приет с Решение № 43 от 26.07.2011 
година на Общински съвет Хитрино. С одобрения ПУП-ПЗ е определена Чисто 
производствена устройствената зона (Пч) за двата поземлени имота.  
 
Общият устройствен план на Община Хитрино е приет с  Решение №104 от 
23.11.2018 г., ДВ. брой 16 от 22.02.2019г., но в окончателния му вариант не е 
отразен действащия към момента на изработването на план ПУП-ПЗ за ПИ 
35969.4.282 и ПИ 35969.4.279. Налице е явна фактическа грешка, която според 
чл.134, ал.1, т.5 от ЗУТ е основание за изменение на ОУПО Хитрино. 
 

 
2. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ:  

По действащия Общ устройствен план на Община Хитрино, имотите, обект на 
изменение, попадат в територия с общо предназначение земеделски територии – 
необработваеми земи  под номер 642. 
Имотите се намират извън регулация и се обслужват посредством селскостопански 
горски ведомствени пътища. 

Площта, подлежаща на изменение, съгласно настоящото задание за изменение на 
ОУПО, е 71,83 ха и попада в рамките на: 

- Пояс III на СОЗ, учредени със Заповед № СОЗ-363 от 09.08.2012г. за 
определяне на санитарно-охранителна зона около водоизточник от 
подземни води ТК-1 в състава на водовземна система „Тервел“- ВиК гр. 
Шумен, Община Хитрино, Област Шумен, с ЕКАТТЕ 72285, землище с.Тервел. 

- Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна BG 0000138 „Каменица“. 
 
 
 

 
3. МОТИВИ ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА 

ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХИТРИНО 



Общият устройствен план на Община Хитрино е приет с  Решение №104 от 
23.11.2018 г., ДВ. брой 16 от 22.02.2019г. За реализиране на инвестиционното 
намерение за изграждане на фотоволтаична централа на носителя на вещно право 
на строеж е необходимо в Общия устройствен план на Община Хитрино да е 
предвиден статут на чисто производствена зона. Предвид наличието на действащ 
ПУП-ПЗ за определяне на такъв статут в конкретния териториален обхват е налице 
явна фактическа грешка, която следва да бъде отстранена. 

 
4. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОУПО - ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ: В териториалния обхват на 

поземлени имоти с идентификатори 35969.4.279 и 35969.4.279 в землището на с. 
Каменяк, общ. Хитрино, обл.Шумен се установява устройствен режим: 
Чисто производствена устройствена зона  
 
Съгласно чл.11 от Правила и нормативи за прилагане на Общ устройствен план на 
Община Хитрино, Производствените зони и територии се застрояват с 
производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и 
съоръжения. Допуска се изграждането на здравни пунктове, магазини и заведения 
за обществено хранене на работещите, административни сгради и научно - 
експериментални бази, гаражи и паркинги, както и жилища за охраната. Устройват 
се при условията на Наредба 7 за ПНУОВТУЗ на МРРБ. 
 

 Устройствена зона 

Предназначение, основни  и  допълващи функции. 
Ограничения при изработване на ПУП 

Индекс Цвят максимална 
плътност на 

застрояване в 
% 

макс. Кинт 
минимална 

озеленена площ в 
% 

Чисто 
производствена 
устройствена зона  80 2,5 20 Пч лилав 

 
 
 
С направената промяна, балансът на териториите на Общия устройствен план на 
Община Хитрино изглежда по следния начин: 
 
 

 



 



5. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА: 
- Обяснителна записка; 
- Решение № 30 по Протокол №3 от заседание на Общински съвет Хитрино, 

проведено на 30.03.2021г.  
- Решение № 43 по Протокол № 4 от заседание на Общински съвет 

Хитрино, проведено на 26.07.2011г. за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ в 
обхвата на изменението на ОУПО; 

- Становище по ЕО №ШУ-4-5/2011 г.  на РИОСВ-Шумен относно ПУП-ПЗ за 
ПИ в обхвата на изменението на ОУПО; 

- Писмо с изх.№ДО-104-(8)/21.04.2021г. за потвърждаване актуалността на 
Становище по ЕО №ШУ-4-5/2011 г.  на РИОСВ-Шумен; 

- Графична част. 
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