
Днес, 13.12.2021г., в изпълнение на чл.8, ал.4 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка (Наредба за ЕО), във връзка с представената информация с вх. 

№ ПД-1353/02.12.2021г. за „Програма за управление на отпадъците на община Харманли за 

периода 2021-2028г.“ с възложител Община Харманли, РИОСВ - Хасково информира за 

следното: 

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

околната среда (ЗООС): 

Общинските програми за управление на отпадъците - част от общинските програми за 

околна среда (чл. 79 от ЗООС) попадат в обхвата на т. 5.1. от Приложение № 2 от Наредбата за 

ЕО. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО ПУО 

на община Харманли 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 Харманли попадат следните защитени територии по смисъла на Закона за 

защитените територии (ЗЗТ): 

1. Защитена местност „Дефилето“, обявена със Заповед № 3751/30.11.1973. на МГОПС, 

разширена със Заповед № РД-533/12.07.2007г. на МОСВ. 

2. Природна забележителност „Находище на блатно кокиче- местност Сазлъка“, 

обявена със Заповед № 468/30.12.1977г. на КОПС. 

3. Защитена местност „Бакърлия”, обявена със Заповед №РД-472/11.07.2001г. на 

МОСВ. 

4. Природна забележителност „Долмен”, обявена със Заповед № 378/05.02.1964г. на 

КГГП. 

5. Природна забележителност „Водопад Корудере”, обявен със Заповед № 

3796/11.10.1966г. от КГГП. 

6. Природна забележителност „Кюмюрлука”, обявен със Заповед № 3796/11.10.1966г. 

от КГГП. 

7. Природна забележителност „Пещера Хайдушката дупка”, обявена със Заповед № 

4051/29.12.1973г. от МГОПС. 

8. Защитена местност „Находище на Жлезист лопен”, обявена със Заповед № РД-

21/11.01.2013г. на МОСВ. 

В община Харманли попадат следните защитени зони по смисъла на Закона за 

биологичното разнообразие (ЗБР): 

1. Защитена зона BG0000212 „Сакар”, приета от МС с Решение № 661/16.10.2007г. за 

опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна. 

2. Защитена зона BG0001034 „Остър камък”, приета с Решение на МС № 

122/02.03.2007г.за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна. 

3. Защитена зона BG0000578 „Река Марица”, приета с Решение на МС № 

122/02.03.2007г.за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна. 

4. Защитена зона BG0001032 „Родопи Източни”, приета с Решение на МС № 

122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна. 

5. Защитена зона BG 0002021 „Сакар”, обявена със Заповед № ЗД-758/19.08.2010г. за 

опазване на дивите птици. 

6. Защитена зона BG 0002020 „Радинчево”, обявена със Заповед № ЗД-783/29.10.2008г. 

за опазване на дивите птици. 

7. Защитена зона BG 0002092 „Харманлийска река”, обявена със Заповед № ЗД-

843/17.11.2008г. за опазване на дивите птици. 

При проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2 и 4, във връзка с чл. 37, ал. 2 от 

Наредбата за ОС, се установи, че ПУО на община Харманли е допустима при съобразяване на 
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произтичащите от нея дейности с режимите на защитените територии, определени със Закона 

за защитените територии и заповедите за обявяването им, както и с режимите на защитените 

зони, определени със заповедите по чл.12, ал.6 от Закона за биологичното разнообразие. 

Програмата за управление на отпадъците на община Харманли за периода 2021 – 2028г. 

попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1от 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 ѝ 

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, която ще бъде извършена чрез 

процедурата по екологична оценка. 
 

Дадени са указания за провеждане на процедурата по преценяване на 

необходимостта от извършване на ЕО. 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 13.12.2021г./ 

 

 ……………………………………………….. 

 ……………………………………………….. 


