
Днес, 29.04.2021 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 Свиленград с 

планов период 2021-2027 г. от Община Свиленград, 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 Свиленград попадат площи от следните защитени зони от 

Екологичната мрежа Натура 2000: 

- защитена зона BG0001032 “Родопи Източни” за опазване на природните 

местообитания, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007 г.; 

- защитена зона BG0000578 “Река Марица” за опазване на природните 

местообитания, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007 г.; 

- защитена зона BG0000217 “Ждрелото на река Тунджа” за опазване на 

природните местообитания, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007 г.; 

- защитена зона BG0000212 “Сакар” за опазване на природните местообитания, 

приета от МС с Решение № 661/16.10.2007 г.; 

- защитена зона BG0002021„Сакар” за опазване на дивите птици, обявена със 

Заповед № РД – 758/19.08.2010 г. 

На територията на община Свиленград са обявени следните защитени 

територии: 

- Защитена местност "Лозенски път", обявена със Заповед №294/28.04.1980 г. на 

КОПС, промяна на площта със Заповед № РД-257/17.07.1995 г., промяна на режима на 

дейности със Заповед №РД-257/17.07.1995 г. и Заповед №РД-701/19.10.2009 г. с цел 

опазване на находище на блатно кокиче в землището на гр. Свиленград; 

- Защитена местност "Находище на Наделенолистно великденче ", обявена със 

Заповед № РД-17/11.01.2013 г. на МОСВ с цел опазване на растителен вид - 

Наделенолистно великденче (Veronica multifida L.) и неговото местообитание в 

землището на с. Щит; 

- Природна забележителност "Находище на див божур", обявена със Заповед № 

1187/19.04.1976 г. на МГОПС, с цел опазване на находище на див божур в землище с. 

Костур; 

- Природна забележителност "Калето", обявена със Заповед № 1187/19.04.1976 г. 

на МГОПС, с цел опазване на средновековна крепост в землище с. Мезек; 

- Природна забележителност "Скални образувания в м. Дервишка могила", 

обявена със Заповед № 1187/19.04.1976 г. на МГОПС, с цел опазване на скални 

образувания в землище с. Дервишка могила. 

Плана за интегрирано развитие на община Свиленград 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 4, във връзка с чл. 37, ал. 2 от 

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

Свиленград е допустим спрямо режимите на опазване на защитена зона 

BG0002021„Сакар” и защитените територии, които попадат в територията на общината 

при спазване на забраните определени със заповедите за обявяването им. 

В представения План за интегрирано развитие на община Свиленград в периода 

2021 – 2027г., бяха установени следните непълноти, пропуски и неточности по 

отношение на защитени територии, защитени зони: 

- има незначителни несъответствия между посочените данни в таблица 28 Площ на 

елементите на националната екологична мрежа и делът им в общинската територия 

(стр.175) и текстовата част преди нея; 

- не става ясно какви обекти са включени в графа „защитени природни територии“ 

от таблица 28, ако са защитени територии по смисъла на ЗЗТ, то данните не 

съответстват с текста преди таблицата; 

- в таблицата със защитени територии на стр. 176-177 от ПИРО за природна 

забележителност "Находище на див божур" не е попълнена графа „обхванати населени 

места“; 

- част от текста след таблица защитени територии се преповтаря с текста в началото 

на раздел 5.3.2 Защитени територии по ЗЗТ, места по Натура 2000; 

- на стр. 178 в текста с описанието на защитена местност „Лозенски път“ е отразено, 

че находището „е част от Националната екологична мрежа и европейската мрежа 

Натура 2000“, да се има предвид, че същото е част от НЕМ, но не е част от мрежата 

Натура 2000;  

- на стр. 178 към описаните вековни дървета следва да се добави и 3 бр. Космат дъб 

в землището на с. Младиново (край пътя за Свиленград); 

- на стр. 178-179 в частта „Във връзка с опазването на защитените зони и 

местообитания е необходимо предприемането на следните действия:“, т.3 

„Продължава да се влошава състоянието на рибните ресурси в река Марица и 

притоците й“ и т.5 „Съществува опасност от засилено антропогенно усвояване на 

площи около автомагистралата, главния и второкласния път, включени в защитените 

зони и създаване на предпоставки за невъзможност за възстановяване на горите 

около основното водно течение и двата леви притока“, не са формулирани като 

необходими действия, а като констатации и в тази връзка не съответстват смислово с 

текста. 

Предвид горното, следва цитираните непълноти, пропуски и неточности по 

отношение на защитени територии и защитени зони да бъдат отстранени на етап 

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. 

 

 

/отговорено от РИОСВ - Хасково на 28.04.2021 г./ 

 


