
Днес, 12.10.2021 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 Програма за опазване на околната среда (ПООС) на 

община Хасково 2021-2028 г. от Община Хасково, РИОСВ - Хасково информира за 

следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС): 

Общинската програма за опазване на околната среда представлява стратегически 

документ, който урежда развитието на общината до 2028 г. Сама по себе си ПООС не 

попада в обхвата на Приложение № 1 и Приложение № 2 от Наредбата за ЕО, но 

очертава рамката за развитие на бъдещи инвестиционни предложения от Приложение 

№ 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС.  

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 2, ал. 2. т. 3 от Наредбата за ЕО 

ПООС на община Хасково подлежи на преценяване на необходимостта от извършване 

на 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 Хасково попадат площи от следните защитени зони: 

- BG0000578 “Река Марица” за опазване на природните местообитания, приета 

от МС с Решение 122/02.03.2007 г.; 

- BG0000434 “Банска река” за опазване на природните местообитания, приета от 

МС с Решение № 122/02.03.2007 г.; 

- BG0001031 “Родопи Средни” за опазване на природните местообитания, 

обявена със Заповед № РД- 351/31.03.2021 г.; 

- BG0001034 “Остър камък” за опазване на природните местообитания, обявена 

със Заповед № РД- 305/31.03.2021 г.; 

- BG0002103 „Злато поле” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № 

РД- 771/28.10.2008 г.; 

- BG0002092 „Харманлийска река” за опазване на дивите птици, обявена със 

Заповед № РД- 843/17.11.2008 г.  

На територията на община Хасково са обявени следните защитени територии: 

- Защитена местност ”Злато поле”, обявена със Заповед № РД-476/11.07.2001 г., 

с цел опазване на влажна зона край р. Марица, местообитание на множество 

застрашени от изчезване и защитени видове растения и животни като бяла водна лилия, 

нощувка на малък корморан, голям воден бик, ням и поен лебеди и др. водоплаващи 

птици, блатна костенурка и др.;  

- Природна забележителност ”Находище на Летен дъб в м. Паламудче”, 

обявена със Заповед № 656/13.09.1979 г., с цел опазване на находище на летен дъб;  

- Природна забележителност ”Боаза”, обявена със Заповед № РД- 3796 

/11.10.1965 г., с цел опазване на водопад на р. Банска;  

- Природна забележителност ”Находище на снежно кокиче в м. Асенова 

крепост”, обявена със Заповед № РД- 763 /14.08.1981 г., с цел опазване на находище на 

снежно кокиче.  

При проверка за допустимост по чл. 12, ал. 2 и ал. 4, 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) бе установено, че така представената Програма за 



опазване на околната среда на община Хасково за периода 2021 – 2028 г. е допустима 

спрямо режима на защитени зони BG0001031 “Родопи Средни”, BG0001034 “Остър 

камък”, BG0002103 „Злато поле” и BG0002092 „Харманлийска река” и горе цитираните 

защитени територии при спазване на забраните определени със заповедите за 

обявяването им.  

Програмата за опазване на околната среда на община Хасково за периода 2021 – 

2028 г. попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС и подлежи на 

процедура по оценка съвместимостта й 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. 

 

/отговорено от РИОСВ - Хасково на 12.10.2021 г./ 


