
 

Днес, 15.12.2020г., в изпълнение на чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване 

на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), във връзка с постъпило в 

Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Хасково уведемление от община 

Момчилград с вх. № ПД-1648/10.12.2020г. за план за интегрирано развитие на община Момчилград, 

РИОСВ Хасково информира за следното: 

По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда 

(ЗООС): 

Общинските планове за развитие попадат в обхвата на т. 9.3 от Приложение № 2 на 

Наредбата за ЕО и на основание чл. 2, ал. 2, т. 1 от същата наредба подлежат на процедура по 

преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО). Съгласно чл. 4, т. 2 

от Наредбата за ЕО компетентен орган за ЕО на планове и програми, одобрявани от териториалните 

органи на изпълнителната власт или от общинския съвет е директора на РИОСВ - Хасково. 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие 

(ЗБР): 

В община Момчилград попадат площи от следните защитени зони: 

- BG0001032 “Родопи Източни” за опазване на природните местообитания, приета от МС с 

Решение № 122/02.03.2007г.  

- BG0002013 „Студен кладенец” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД- 

766/28.10.2008г.  

На територията на община Момчилград са обявени следните защитени територии: 

- Поддържан резерват "Боровец", обявена с ПМС №1171/24.09.1951г., документи за 

промяна: Заповед № 2245/30.12.1956г. и Заповед № 368/15.10.1999г. на МОСВ, приет план за 

управление със Заповед № РД-854/28.12.2017г. на МОСВ, с цел опазване на естествени култури от 

черен бор; 

- Защитена местност "Равен", обявена със Заповед № РД-415/18.06.2007г. на МОСВ 

(бивша буферна зона на поддържан резерват Боровец); 

- Природна забележителност ”Вкаменената гора”, обявена със Заповед № 

707/09.03.1970г. с цел опазване на скални образувания;  

Плана за интегрирано развитие на община Момчилград попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 

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 11.09.2007г., посл. изм. и доп., бр. 94 от 

30.11.2012 г.) 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. 

При проверка за допустимост по чл. 12, ал. 2 и ал. 4, във връзка с чл. 37, ал. 2 от Наредбата 

за ОС бе установено, че Плана за интегрирано развитие на община Момчилград е допустим спрямо 

режима на защитените зони от Екологичната мрежа Натура 2000 и спрямо режимите на опазване на 

защитените територии, които попадат в територията на общината при спазване на забраните 

определени със заповедите за обявяването им.  

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на Плана за интегрирано 

развитие на община Момчилград върху защитените зони ще се извърши след внасяне на искане за 

преценяване на необходимостта от извършване на екологично оценка.  

Дадени са указания за провеждане на процедурата по преценяване необходимостта от 

извършване на ЕО. 

 

/отговорено от РИОСВ-Хасково на 15.12.2020 г.  

/публикувано на интернет страницата на РИОСВ - Хасково на 15.12.2020г. в раздел 

Превантивна дейност - /Съобщения за първо уведомяване по ЕО/. 

 

 

 


