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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 
към  

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА 
ЛОЗНИЦА 

В ОБХВАТ: ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 35715.25.329, 
35715.25.458, 35715.26.449, 35715.26.450, 35715.26.451, 35715.26.452, 

35715.26.453, 35715.26.454, 35715.26.455 и 35715.26.456, земл. с. 
КАМЕНАР, общ. ЛОЗНИЦА 

 
1. ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ: чл. 134, ал. 1, т. 1 от Закона за Устройство на 

Територията  
На основание на чл.21, ал.1, т.11от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с прилагане на разпоредбите на чл.134, ал.1, т.1, чл.125 от 
Закона за устройство на територията, с Решение №294 от 30.08.2022г. Общински съвет – 
град Лозница одобрява Техническо задание по чл.125 от ЗУТ за изменение на Общ 
устройствен план на Община Лозница и разрешава да се изработи проект за изменение на 
Общ устройствен план на община Лозница в обхват: поземлени имоти с идентификатори 
35715.25.329, 35715.25.458, 35715.26.449, 35715.26.450, 35715.26.451, 35715.26.452, 
35715.26.453, 35715.26.454, 35715.26.455 и 35715.26.456, земл. с. Каменар, общ. Лозница. 

Настоящата национална икономическа обстановка на търсене на решения за 
подобряване състоянието на околната среда, намаляване потреблението на изчерпаеми 
природни ресурси, декарбонизация на енергийната система, както и поетите 
ангажименти от страна на България във връзка с Европейския зелен пакт, дават 
основание проекти от този тип, да бъдат характеризирани като стратегически. Към 
момента на изработване на плана, социално-икономическата обстановка не е 
предполагала такава остра необходимост от предприемане на неотложни действия за 
постигане на гореописаните цели. 

 
 

2. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ:  

Поземлените имоти, обект на изменение на действащия Общ устройствен план на 
Община Лозница спрямо действащата кадастрална карта са със следния статут: 

- ПИ 35715.25.329, земл. с. Каменар, общ. Лозница - земеделска земя с начин на 
трайно ползване „Пасище“;  

- ПИ 35715.25.458 земл. с. Каменар, общ. Лозница  - земеделска земя с начин на 
трайно ползване „Пасище“;  

- ПИ 35715.26.449, земл. с. Каменар, общ. Лозница - земеделска земя с начин на 
трайно ползване „Пасище“;  

- ПИ 35715.26.450, земл. с. Каменар, общ. Лозница - земеделска земя с начин на 
трайно ползване „Пасище“; 

- ПИ 35715.26.451, земл. с. Каменар, общ. Лозница - земеделска земя с начин на 
трайно ползване „Пасище“; 

- ПИ 35715.26.452, земл. с. Каменар, общ. Лозница - земеделска земя с начин на 
трайно ползване „Пасище“; 

- ПИ 35715.26.453, земл. с. Каменар, общ. Лозница - земеделска земя с начин на 
трайно ползване „Пасище“; 

- ПИ 35715.26.454, земл. с. Каменар, общ. Лозница - земеделска земя с начин на 
трайно ползване „Пасище“; 



- ПИ 35715.26.455, земл. с. Каменар, общ. Лозница - земеделска земя с начин на 
трайно ползване „Пасище“; 

- ПИ 35715.26.456, земл. с. Каменар, общ. Лозница - земеделска земя с начин на 
трайно ползване „Пасище“; 

Същите се намират извън регулационните граници на с. Каменар. Транспортно 
обезпечени са посредством селскостопански пътища. 

Спрямо действащия Общ устройствен план на община Лозница, имотите, обект на 
изменение на плана попадат в територия с общо предназначение „земеделски територии 
– необработваеми земи „ под номера съответно 65 и 102. 

Площта, подлежаща на изменение е 8,68 хектара. 

Имотите в обхвата на предложението за изменение на ОУПО Лозница не попадат в 
границите на  защитени  зони  от  националната  екологична  мрежа  „Натура  2000“,  
съгласно  Закона  за  биологичното разнообразие, както и в границите на защитени 
територии, по смисъла на чл. 5 на Закона  за  защитените  територии. 

3. МОТИВИ ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА 
ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА 

Общият устройствен план на Община Лозница е изработен в изпълнение на 
Решение №126, взето по протокол №22 от 31.01.2013 г. и одобрен с Решение №5 от 
21.11.2019 г. на Общински съвет  - град Лозница, ДВ. брой 96 от 6.12.2019г., посл. изм. с 
Решение №278 от 29.06.2022 г. на Общински съвет Лозница, обнародвано в ДВ бр.63 от 
6.08.2022 г.  

Във връзка със заявено искане за разширяване обхвата на инвестиционно 
намерение за изграждане на фотоволтаичен парк с площта на поземлени имоти с 
идентификатори 35715.25.329, 35715.25.458, 35715.26.449, 35715.26.450, 35715.26.451, 
35715.26.452, 35715.26.453, 35715.26.454, 35715.26.455 и 35715.26.456, с. Каменар, общ. 
Лозница, е необходима промяна на предназначението на земеделска земя в урбанизирана 
територия за производствени дейности. Изисква се изработване на ПУП-ПЗ. Съгласно 
чл.103, ал.4 от ЗУТ, всеки устройствен план се съобразява с предвижданията на 
концепциите и схемите за пространствено развитие и устройствените планове от по-
горна степен, ако има такива, и представлява по отношение на тях по-пълна, по-подробна 
и конкретна разработка. Чл.103а от ЗУТ поставя конкретно изискване за съобразяване на 
подробните устройствени планове с предвижданията на общия устройствен план и с 
правилата и нормативите за неговото прилагане. В действащият Общ устройствен план 
на община Лозница не е предвидена възможност за смяна на предназначението на 
конкретните поземлени имоти, обект на разработката. Гореописаната фактическа 
обстановка показва необходимостта от провеждането на процедура по изменение на 
действащия Общ устройствен план на община Лозница. 

Изграждането на фотоволтаична електроцентрала е изключително преимущество 
предвид настоящата икономическа и екологична обстановка. Добиването на 
електрическа енергия от възобновяеми източници, без емисии на въглероден двуокис, е 
част от решението на съвременните енергийни и екологични проблеми. Енергията от 
фотоволтаиците може да допринесе за прогресивно намаляване употребата на изкопаеми 
горива, помагайки за значителното намаляване на емисиите от парникови газове в 
сектора на електропроизводството. 

 



4. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОУПО- ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ: 

Проектът за изменение на ОУПО Лозница касае поземлени имоти с 
идентификатори 35715.25.329, 35715.25.458, 35715.26.449, 35715.26.450, 35715.26.451, 
35715.26.452, 35715.26.453, 35715.26.454, 35715.26.455 и 35715.26.456, с. Каменар, общ. 
Лозница,  обл. Разград. В териториалният им обхват се обособява Чисто производствена 
устройствена зона (Пч).  

Изходни данни за проектирането: 
- Извадка от действащ ОУПО Лозница, одобрен  с Решение №5 от 21.11.2019г. на 

Общински съвет Лозница, обнародвано в ДВ бр.96 от 06.12.2019 г., посл. изм. с 
Решение №278 от 29.06.2022 г. на Общински съвет Лозница, обнародвано в ДВ 
бр.63 от 6.08.2022 г. ; 

- Документи за собственост; 
- Скици на поземлените имоти, обект на разработката; 
- Удостоверение за характеристики на поземлени имот в земеделска територия; 
- Решение №294 по Протокол №45/30.08.2022г. на Общински съвет – град Лозница; 
- Решение №РУ-62-ЕО/2022 за преценяване необходимостта от извършване на 

екологична оценка на РИОСВ-Русе 

 

Съгласно чл.11 от Правила и нормативи за прилагане на Общ устройствен план на 
Община Лозница, териториите за чисто производствени дейности се застрояват с  
производствени, складови и обслужващи сгради и съоръжения. Обслужващите сгради са 
здравни пунктове, магазини и заведения за обществено хранене на работещите, 
административни сгради и научно - експериментални бази, гаражи и паркинги, както и 
жилища за охраната.  

Устройствена зона 

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

Индекс максимална 
плътност на 

застрояване в 
% 

макс. Кинт 
минимална 

озеленена площ в 
% 

 
Чисто 
производствена 
устройствена зона  

80 2,5 20 Пч 

Във фаза ПУП ще бъдат уточнени линиите на застрояване на всеки от поземлените 
имоти – обект на разработката.  

Конкретните площи, предмет на изменение в ОУПО Лозница, са транспортно 
обезпечени посредством селскостопански пътища. Предвижданията на ОУПО във връзка 
с транспортната система на общината няма да бъдат променяни. 

Не се предвижда изграждане на ВиК инфраструктура – за осъществяване на  
конкретната дейност не е необходима такава. ОУПО няма да бъде изменян в тази си част. 

Поземлените имоти, обект на настоящия проект, са в непосредствена близост до 
електропроводно трасе.  Свързването на фотоволтаичния парк с електропреносната 
мрежа ще бъде решено след посочване на конкретна точка за присъединяване от ЕСО 
ЕАД. Съгласно чл.52, ал.2 от Наредба №6 за присъединяване на производители и клиенти 
на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически 



мрежи, за изразяване на такова становище е необходимо представяне на виза за 
проектиране или влязъл в сила ПУП. Инженерните мрежи и съоръжение в действащият 
ОУПО не се променят с настоящия проект. 

С проектът за изменение на Общ устройствен план на Община Лозница, балансът 
на териториите изглежда по следния начин: 



в границите 
на 

населените 
места

извън 
границите 

на 
населените 

места

в границите 
на 

населените 
места

извън 
границите 

на 
населените 

места

I площ (ха) площ (ха) площ (ха)
% от 

територията
площ (ха) площ (ха) площ (ха)

% от 
територият

а

1 716.97 0.00 716.97 2.98 716.97 0.00 716.97 2.98

2 0.00 1.45 1.45 0.01 0.00 1.45 1.45 0.01

3 47.93 1.97 49.90 0.21 47.93 1.97 49.90 0.21

4 18.29 1.97 20.26 0.08 18.29 1.97 20.26 0.08

5 0.08 41.48 41.56 0.17 0.08 41.48 41.56 0.17

6 62.92 130.55 193.47 0.80 62.92 139.23 202.15 0.84

7 88.78 7.39 96.17 0.40 88.78 7.39 96.17 0.40

8 9.44 31.47 40.91 0.17 9.44 31.47 40.91 0.17

9 0.32 0.13 0.45 0.00 0.32 0.13 0.45 0.00

10
97.08 0.00 97.08 0.40 97.08 0.00 97.08 0.40

11

11.1 0.00 13959.89 13959.89 58.03 0.00 13959.89 13959.89 58.03

11.2 0.00 792.50 792.50 3.29 0.00 792.50 792.50 3.29

11.3 0.00 164.96 164.96 0.69 0.00 164.96 164.96 0.69

11.4 0.00 2310.42 2310.42 9.60 0.00 2301.74 2301.74 9.57

12

12.1 0.00 2846.65 2846.65 11.83 0.00 2846.65 2846.65 11.83

12.2 0.00 701.66 701.66 2.92 0.00 701.66 701.66 2.92

12.3 0.00 204.29 204.29 0.85 0.00 204.29 204.29 0.85

12.4 0.00 20.46 20.46 0.09 0.00 20.46 20.46 0.09

13 3.42 615.00 618.42 2.57 3.42 615.00 618.42 2.57

14 237.24 866.39 1103.64 4.59 237.24 866.39 1103.64 4.59

15 1.01 32.66 33.68 0.14 1.01 32.66 33.68 0.14

II

1 2.39 19.65 22.04 0.09 2.39 19.65 22.04 0.09

2 0.00 8.83 8.83 0.04 0.00 8.83 8.83 0.04

3 0.00 10.60 10.60 0.04 0.00 10.60 10.60 0.04

4 0.00 0.28 0.28 0.00 0.00 0.28 0.28 0.00

1285.88 22770.64 24056.52 100.00 1285.88 22770.64 24056.52 100.00
III

1 0.00 1548.19 1548.19 6.44 0.00 1548.19 1548.19 6.44

Територии за жилищни функции 

ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ

ДЕЙСТВАЩ ОБЩ УСТРОИСТВЕН ПЛАН  ИЗМЕНЕНИЕ НА ОУПО

ОБЩО за ОБЩИНАТА ОБЩО за ОБЩИНАТА

ТЕРИТО РИИ С О БЩО  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Трайни насаждения

Други жилищни територии извън населените места

Територии за обществено-обслужващи дейности

Територии за спорт и атракции

Територии с рекреационни функции, курортни дейности и 
вилни зони

Територии за производственo и складови  дейности

Територии за озеленяване, паркове и градини

Територии за гробищни паркове

Територии със специално предназначение

Територии за смесена обществено-обслужваща производствено-
складова дейност

Земеделски територии

Ниви

Територии за опазване на културното наследство

Алтернативно земеделие

Необработваеми земи

Горски територии

Стопански гори

Защитни гори

Специални гори с рекреационно значение

Други горски територии в земеделски земи

Територии заети от водни площи

Територии за транспорт и комуникации

Територии за инженерно-техническа инфраструктура

ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТО РИИ

Територии за възстановяване и рекултивация

Територии за добив на полезни изкопаеми

Територии за природозащита - природна забележителност

Общо:
ЗАЩИТЕНИ ЗО НИ (припокриващи се)

Защитена зона "О стровче"



5. ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕТО: 
 
Във връзка с изискванията на техническо задание за изменение на Общ 

Устройствен План на община Лозница в обхват поземлени имоти с идентификатори 
35715.25.329, 35715.25.458, 35715.26.449, 35715.26.450, 35715.26.451, 35715.26.452, 
35715.26.453, 35715.26.454, 35715.26.455 и 35715.26.456, с. Каменар, общ. Лозница,  обл. 
Разград и чл.18, ал.3, т.4 от Наредба №8/2001 за обема и съдържанието на 
устройствените схеми и планове, са изработени правила и нормативи за прилагане на 
настоящото изменение на ОУПО Лозница. 

 

ЧАСТ ПЪРВА 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Чл.1. (1) Настоящите правила и нормативи за прилагане на  изменението Общия 

устройствен план на Община Лозница уреждат устройството на територията на 
общината в териториалния обхват на поземлени имоти с идентификатори 
35715.25.329, 35715.25.458, 35715.26.449, 35715.26.450, 35715.26.451, 35715.26.452, 
35715.26.453, 35715.26.454, 35715.26.455 и 35715.26.456, с. Каменар, общ. Лозница,  обл. 
Разград и се основават на Правила и нормативи за прилагане на Общ устройствен план 
на община Лозница. 

(2) Неразделна част от изменението на Общия устройствен план на община 
Лозница са: 

1.придружаващите го схеми и обяснителни текстове; 
2.правилата и нормативите за прилагането му; 
 

ЧАСТ ВТОРА 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИИТЕ, УСТРОЙСТВО И ЗАСТРОЯВАНЕ НА 

ОТДЕЛНИТЕ ЗОНИ, ТЕРИТОРИИ И САМОСТОЯТЕЛНИ ТЕРЕНИ 
 
Чл.2. Новопредвиденият устройствен режим в обхвата на разработката е Чисто 

производствена устройствена зона (Пч). 
Чл.3.(1) Териториите за чисто производствени дейности се застрояват с  

производствени, складови и обслужващи сгради и съоръжения. Обслужващите сгради 
са здравни пунктове, магазини и заведения за обществено хранене на работещите, 
административни сгради и научно - експериментални бази, гаражи и паркинги, както и 
жилища за охраната.      

(2) Територии с режим на чисто производствени дейности се устройват при 
условията на чл.24 от Наредба 7/2003 на МРРБ.. 

(3) Устройствените показатели в новопредвидената устройствена зона са: 
 
 
 



Устройствена зона 
Макс. 

Плътност на 
застр. (%) 

Макс. Кинт Мин.озеленена 
Площ (%) 

Индекс 
 

Чисто 
производствена 

устройствена зона 
80 2,5 20 Пч 

 
ЧАСТ ТРЕТА 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

Чл.4. (1)Узаконяването на проекта за изменение на Общия устройствен план на 
Община Лозница се извършва съобразно регламентираните в Глава седма, Раздел III от 
Закон за устройство на територията дейности.    

(2) Срокът на действие на настоящото изменение съвпада с този на действащия на 
Общия устройствен план на Община Лозница. 

Чл.4. Предвижданията на изменението на ОУПО Лозница са задължителни при 
изготвянето на подробните устройствени планове в обхвата му, съгласно чл.104, ал.1 от 
Закона за устройство на територията. 

Чл.6. Определянето на конкретно предназначение, устройство и застрояване на 
поземлените имоти в новообособените територии се процедира чрез изработването на 
подробни устройствени планове 
 

6. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА: 
- Обяснителна записка; 
- Решение №294 по Протокол №45/30.08.2022г. на Общински съвет – град 

Лозница; 
- Решение №РУ-62-ЕО/2022 за преценяване необходимостта от извършване 

на екологична оценка на РИОСВ-Русе 
- Документи за собственост; 
- Скици на поземлените имоти, обект на разработката; 
- Удостоверение за характеристики на поземлени имот в земеделска 

територия; 
- Графична част. 

 
 
 

 

 

Съставил:  …..………………….. 

                                                                              / арх. Боряна Ташева - Иванова / 

                                                                    

 



ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА
В ОБХВАТ: ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ 35715.25.329, 35715.25.458, 35715.26.449, 35715.26.450, 35715.26.451, 35715.26.452, 35715.26.453, 
35715.26.454, 35715.26.455 и 35715.26.456 в земл. с.КАМЕНАР 

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ  НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА 
ЛОЗНИЦА В ОБХВАТ: ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ 35715.25.329, 35715.25.458, 
35715.26.449, 35715.26.450, 35715.26.451, 35715.26.452, 35715.26.453, 35715.26.454, 

35715.26.455 и 35715.26.456 в земл. с.КАМЕНАР 

ПИ 35715.25.329

ПИ 35715.26.451

ПИ 35715.26.450

ПИ 35715.26.449

ПИ 35715.26.453

ПИ 35715.26.454

ПИ 35715.26.455

ПИ 35715.26.456

ПИ 35715.26.452

ПИ 35715.25.458
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