
Днес, 17.05.2021 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 Черноочене с 

планов период 2021-2027 г. от Община Черноочене, 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): 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената 

справка се установи, следното: 

В община Черноочене са обявени следните защитени територии по Закона за 

защитените територии: 

№ Категория и наименование на 

защитената територия 

землище площ 

в ха 

стопанисваща 

организация 

1 Поддържан резерват “Женда” (Къзъл 

Черпа) 

с. Женда 39,9 ТП ДЛС - Женда 

2 ЗМ "Боровете"  с. Женда  25,1 ТП ДЛС - Женда 

3 ПЗ "Елата" м. Келевия дренак с. Женда 0,5 ТП ДЛС - Женда 

4 ПЗ "Находище на ела" с. Мурга 11,3 ТП ДЛС - Женда 

 

В община Черноочене са определени и следните защитени зони по НАТУРА 

2000, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие: 

- BG0001031 „Родопи Средни”, за опазване на природните местообитания, приета 

от МС с Решение № 661/16.10.2007г. 

- BG0002073 „Добростан“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-

528 от 26.05.2010 г. на МОСВ; 

Планът за интегрирано развитие на община Черноочене за периода 2021-2027 г. 

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 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018 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.  

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на Плана за 

интегрирано развитие на община Черноочене върху защитените зони ще се извърши 

след внасяне на искане за преценяване на необходимостта  от извършване на 

екологично оценка. 

/отговорено от РИОСВ - Хасково на 14.05.2021 г./ 


