
 

Днес, 12.04.2021г., 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 с вх. № ПД-399/06.04.2021г. от 

община Любимец за изготвяне на План за интегрирано развитие на община Любимец /2021-2027г./, 

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): 

На територията на община Любимец попадат площи от следните защитени зони: 

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

Решение № 122/02.03.2007г.  

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

Решение № 122/02.03.2007г 

- BG0000212 „Сакар” за опазване на природните местообитания, приета от Министерски 

съвет с Решение № 661/16.10.2007г. 

 - ЗЗ BG0001034 „Остър камък” за опазване на природните местообитания, приета от 

Министерски съвет с Решение № 122/02.03.2007г 

- BG0002021 „Сакар” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД- 766/28.10.2008г.  

- BG0002020 „Радинчево” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД- 

783/29.10.2008г.  

- BG0002106 „яз. Ивайловград” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД- 

845/17.11.2008г.  

На територията на община Любимец са обявени следните защитени територии: 

- Защитена местност  „Долната ова“ обявена със Заповед № 19388/09.07.1970г. с цел опазване 

на естественото находище на блатно кокиче;  

- Природна забележителност „Глухите камъни“ обявена със Заповед № 3702/29.12.1972г. с цел 

опазване на скални образувания - ниши ; 

- Природна забележителност  „Меден камък“ (Кован кая) обявена със Заповед № 

3702/29.12.1972г. с цел опазване на скални образувания - ниши;  

- Природна забележителност  „Птичи камък“ (Куш кая)“  обявена със Заповед № 

3702/29.12.1972г. с цел опазване на скални образувания - ниши ; 

- Защитена местност „Бакърлия“ обявена със Заповед №РД 472/11.07.2001 с цел опазване на 

световно и европейско застрашени видове земноводни,  влечуги, птици , бозайници и растения; 

План за интегрирано развитие на община Любимец 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 Любимец 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 План за интегрирано развитие 

на община Любимец 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 12.04.2021г.  

/публикувано на интернет страницата на РИОСВ - Хасково на 12.04.2021г. в раздел Превантивна 

дейност - /Съобщения за първо уведомяване по ЕО/. 
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