
Днес, 12.03.2021 г., в изпълнение на чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и 

реда за извършване на екологична оценка (Наредба за ЕО), във връзка с постъпило в 

Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Хасково уведомление за 

изготвяне на план/програма за План за интегрирано развитие на община Стамболово с 

планов период 2021-2027 г. от Община Стамболово, РИОСВ - Хасково информира за 

следното: 

I. 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 Стамболово попадат площи от следните защитени зони: 

- BG0001032 “Родопи Източни” за опазване на природните местообитания, 

приета от МС с Решение № 122/02.03.2007 г.  

- BG0002013 „Студен кладенец” за опазване на дивите птици, обявена със 

Заповед № РД- 766/28.10.2008 г.  

- BG0002071 „Мост Арда” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № 

РД- 784/29.10.2008 г. 

На територията на община Стамболово са обявени следните защитени 

територии: 

Защитена местност „Големия сипей“, обявена със Заповед № РД-

471/11.07.2001 г. в землищата на с. Рабово, с. Бял кладенец и с. Светослав. 

Защитена местност „Находище на Тракийски клин“, обявена със Заповед № 

РД-204/04.03.2013 г. в землището на с. Воденци.  

Природна забележителност „Скални ниши“, обявена със Заповед № 

1799/30.06.1972 г. в землището на с. Долно Черковище. 

Природна забележителност „Находище на Родопски силивряк“, обявена със 

Заповед № 233/04.04.1982 г. в землището на с. Рабово. 

План за интегрирано развитие на община Стамболово 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) 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, във връзка с чл. 37, ал. 2 от 

Наредбата за ОС бе установено, че Плана за интегрирано развитие на община 

Стамболово е допустим спрямо режима на защитените зони от Екологичната мрежа 

Натура 2000, които попадат в територията на общината при спазване на забраните 

определени със заповедите за обявяването им. 

 

 

/отговорено от РИОСВ - Хасково на 12.03.2021 г./ 

 


