
Днес, 14.01.2021 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 Тополовград с 

планов период 2021-2027 от Община Тополовград, 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 Тополовград попадат площи от следните защитени зони: 

- BG0000218 “Дервентски възвишения 1” за опазване на природните 

местообитания, приета от МС с Решение № 802/04.12.2007 г. 

- BG0000217 “Ждрелото на река Тунджа” за опазване на природните 

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

- BG0000440 “Река Соколица” за опазване на природните местообитания, 

приета от МС с Решение № 122/02.03.2007 г. 

- BG0000440 “ Река Тунджа 2” за опазване на природните местообитания, 

приета от МС с Решение № 122/02.03.2007 г. 

- BG0000212“ Сакар” за опазване на природните местообитания, приета от МС 

с Решение № 661/16.10.2007 г. 

- BG0002021 „Сакар” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД- 

578/19.08.2010г.  

На територията на община Тополовград са обявени следните защитени 

територии: 

- Природна забележителност "Бръснарския стол", обявена с Заповед 

№1427/13.05.1974г., с цел опазване на скално образувание; 

- Природна забележителност "Държавна гора около манастира Света 

Троица", обявена със Заповед № 995/21.04.1971 г., с цел опазване на вековна гора 

около манастира "Св. Троица" и скалисти склонове; 

- Защитена местност ”Ждрелото на река Тунджа”, обявена със Заповед № РД-

385/13.06.2007 г., с цел опазване на консервационно значими местообитания на 149 

вида птици, 8 вида земноводни, 21 вида влечуги, на други защитени, редки и уязвими 

растителни и животински видове, техните съобщества, както и характерен ландшафт;  

- Природна забележителност "Каракольовата дупка", обявена с Заповед № 

995/21.04.1971 г., с цел опазване на пещера и гората около нея; 

-Защитена местност ”Находище на Жлезист лопен”, обявена със Заповед № 

РД-35/16.01.2013 г., с цел опазване на растителен вид Жлезист лопен (Verbascum 

purpureum), и неговото местообитание. 

План за интегрирано развитие на община Тополовград 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) 

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 

Тополовград за периода 2021 – 2027 г. 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 Тополовград върху защитените зони ще се извърши 

след внасяне на искане за преценяване на необходимостта  от извършване на 

екологично оценка.  

 

 

/отговорено от РИОСВ - Хасково на 14.01.2021 г./ 


