
Задание за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план 
(ОУП) на община Черноочене с възложител Община Черноочене 
 

Във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите 
(РИОСВ) – Хасково задание за изработване на проект за изменение на Общия 
устройствен план (ОУП) на община Черноочене с възложител Община Черноочене и 
на основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), РИОСВ - Хасково 
информира за следното: 

След преглед на представената информация и документация става ясно, че 
Община Черноочене предвижда изменение на ОУП на общината, което се свежда до 
промяна предназначението на имоти с идентификатор 58731.10.469 по КК на с. 
Пряпорец, 55395.2.204, 55395.2.206, 55395.2.210, 55395.3.74, 55395.3.84, 55395.3.98, 
55395.8.531, 55395.1.219, 55395.1.230, 55395.1.274 по КК на с. Паничково, 34117.10.779 
(стар 000679) по КК на с. Йончево, 58829.94.39 по КК на с. Пчеларово от земеделска в 
урбанизирана територия. 

Изменението на ОУП на община Черноочене попада в обхвата на разпоредбата 
на чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредбата за ЕО и подлежи на процедура по преценяване на 
необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО). 

Имотите предмет на изменението на ОУП не попадат в границите на защитени 
територии по смисъла на Закона за защитените територии. Имоти с идентификатор 
55395.2.204, 55395.2.206, 55395.2.210, 55395.3.74, 55395.3.84, 55395.3.98 попадат в 
обхвата на защитени зони BG0001031 „Родопи Средни”, приета от МС с Решение № 
661/16.10.2007 г., BG0002073 „Добростан, обявена със Заповед № РД-528/26.05.2010 
г., за опазване на дивите птици. Имоти с идентификатор 55395.8.531, 55395.1.219, 
55395.1.230, 55395.1.274, 34117.10.779 (стар 000679) попадат в обхвата на защитена 
зона BG0001031 „Родопи Средни”. Имоти с идентификатор 58731.10.469, 58829.94.39 
не попадат в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. 

При извършена проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2, във 
връзка с чл. 37, ал. 2 от Наредба 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, обн., ДВ, 
бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018 г.) се установи, че изменението 
на ОУП е допустимо при спазване режима на защитена зона BG0002073 „Добростан“, 
определен със заповедта за обявяването й. 

Изменението на ОУП попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС и 
подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване 
на горе цитираните защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от 
Закона за биологичното разнообразие. 

Предвид, че изменението на ОУП се одобрява от Общински съвет - Черноочене 
компетентен орган по процедурата по ЕО е директора на РИОСВ – Хасково на 
основание чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, като същия е компетентен и за провеждане 
на процедурата по ОС. 

.  

 
 
/отговорено от РИОСВ - Хасково на 01.11.2019 г./ 


