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  РЕ П УБЛИ К А  Б ЪЛ ГАР ИЯ  
   Ми ни с те рс тв о  н а  о к ол нат а  с ре да  и  в од и те  
     Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик 

 

 

 
Съобщение на основание чл. 8, ал. 4 от Наредба за условията и реда за извършване 

на екологична оценка /Наредба за ЕО/  (Приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 г., посл. изм. и 

доп. ДВ. бр. 67 от 23 Август 2019 г.), което се приема и като уведомление съгласно чл.10, ал.1 

от Наредбата 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. ДВ бр. 94 от 30 

ноември 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.70 от 7 Август 2020 г.) 
 

 

  Във връзка с постъпило уведомление по образец съгласно приложение № 3 към чл. 8, ал. 

1 от Наредбата за ЕО относно: Общ устройствен план (ОУП) на община Батак с възложител: 

ОБЩИНА БАТАК, РИОСВ-Пазарджик информира за следното: 

 

І. По отношение на изискванията на глава шеста на Закона за опазване на околната 

среда (ЗООС): 

Общият устройствен план на община Батак попада в обхвата на разпоредбите на чл. 85, 

ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), посочен е към т. 10.1 на Приложение № 

1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми 

(Наредбата за ЕО), като определя рамката за развите на инвестиционни предложения по 

Приложение № 1 и № 2 на ЗООС, и във връзка с чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО, Общия 

устройствен план на община Батак подлежи на задължителна екологична оценка.  

ОУП се одобрява с Решение на Общински съвет, предвид което и съобразно 

разпоредбата на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за ЕО, компетентен орган за провеждане на 

процедурите по ЕО и издаване на становище по ЕО за Общия устройствен план на 

община Батак е директорът на РИОСВ-Пазарджик. 

На основание чл. 81, ал. 3 от ЗООС, процедурата по ЕО се извършва едновременно с 

изготвянето на плана, като становището по ЕО е задължително условие за последващо 

одобряване на плана. 

Съгласно чл. 3, ал. 2, т. 1 на Наредбата по ЕО, екологичната оценка на Общия 

устройствен план на община Батак се извършва едновременно с изготвянето му, като 

становището по екологична оценка се издава преди одобряването на Общия устройствен план.  

 

ІI. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 

разнообразие (ЗБР): 

ОУП попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие и 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) (ДВ, бр. 73/2007 г., посл. изм. ДВ. бр. 70 от 7 Ноември 

2012 г.). 

Съгласно информацията в уведомлението, ОУП на община Батак ще обхваща цялата 

територия на общината. Територията на община Батак попада в границите на две защитени 

зони от мрежата „Натура 2000“: 

1. BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата 

флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. (ДВ. бр. 45/2021 г.). 

2. BG0002063 „Западни Родопи” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД 

№ 835/17.11.2008 г. и актуализирана със Заповед № РД № 890/26.11.2013 г. на 

Министъра на околната среда и водите. 
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В границите на община Батак попадат и следите защитени територии по смисъла  на 

Закона за защитените територии: 

 

Резервати: 

1. „Дупката“ 

2. „Беглика“ 

 

Защитени местности: 

1. Балабанлии  

2. Баташки снежник-Карлъка 

3. Батлъбоаз 

4. Друма 

5. Кавал тепе  

6. Кемера  

7. Корията  

8. Кървав чучур 

9. Лунгурлии  

10. Мирчовица  

11. Немска жълтуга  

12. Несторови поляни  

13. Петрово бърдо  

14. Пясъка  

15. Ровно  

16. Самодивска поляна  

17. Сачан  

18. Серафимова поляна 

19. Слънчева поляна  

20. Стойчово полце 

21. Студената чучурка 

22. Суватя  

23. Сърнена поляна  

24. Тодин гроб  

25. Тошков чарк  

26. Търновица  

27. Фотинска река 

28. Хаджийски чарк  

29. Хайдушка скала  

30. Хамбарите  

31. Храстовиден очиболец  

32. Чатъма 

33. Широка поляна  

 

Природни забележителности: 

1. Фотински водопад  

 

Внесеното инвестиционно предложение, според наличната в уведомлението 

информация, е допустимо по смисъла на чл. 12, ал. 2 и ал. 4  от Наредбата за ОС. 

 

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ОУП по смисъла на чл. 

36, ал. 3 от Наредбата за ОС е, че ОУП е вероятно да доведе до значително отрицателно 

въздействие върху защитени зони BG0001030 „Родопи-Западни” и BG0002063 „Западни 

Родопи”, поради следните мотиви: 

1. ОУП е вероятно да доведе до значително отрицателно въздействие върху видове – 
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предмет на опазване на защитени зони BG0001030 „Родопи-Западни” и BG0002063 

„Западни Родопи”. 

2. ОУП е вероятно да доведе до значително отрицателно въздействие върху природни 

местообитания – предмет на опазване на защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни”. 

 

На основание гореизложените мотиви и на основание чл. 31 от Закона за биологичното 

разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС считам, че ОУП трябва да бъде подложен 

на оценка за степента на въздействие върху защитени зони BG0001030 „Родопи-Западни” 

и BG0002063 „Западни Родопи”, която съгласно чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното 

разнообразие да се проведе чрез процедурата по екологична оценка по реда на Закона за 

опазване на околната среда. 

Докладът по оценка за съвместимост да бъде структуриран съгласно изискванията на чл. 

23, ал. 2 от Наредбата за ОС, съобразно критериите на чл. 22 от същата, като бъдат използвани 

количествени оценки за очакваните загуби или влошаване на състоянието на местообитанията 

(по площ) и видовете (по численост и плътност на популациите), предмет на опазване в 

защитената зона, разгледани в контекста на представителността на местообитанията и/или 

видовете в зоните и в мрежата като цяло. 

Оценката за степента на въздействие трябва да бъде възложена на колектив от експерти, 

които изпълнявайки общите условия на чл. 9, ал. 1 от Наредбата за ОС, трябва да са най-малко 

със следната компетентност: 

 Експерти по опазване на видовете от Приложение № 2 на ЗБР; 

 Експерт/и по опазване на природните местообитания от Приложения № 1 на ЗБР. 

Заедно с ДОСВ да бъде внесен и пълният пакет документи описан в заданието на 

цифров и хартиен носител. 

Графичните материали на хартиения носител да бъде върху достатъчно голям размер 

хартия, с ясни условни цветове, подписан от авторите и с посочена дата, на която е изготвен.  

В цифровия носител предвижданията на ОУП да бъдат записани в *pdf/*png или друг 

подходящ графичен формат, както и в *kml и/или *shp файлови формати. 

Наред с другите документи, да се изготви и внесе таблица, в която да са изброени 

идентификаторите на всички имоти попадащи в устройствените зони на ОУП. В таблицата, 

освен идентификатора му, за всеки имот да се посочи: в коя устройствена зона се предвижда да 

бъде включен, видът собственост на имота, трайното предназначение на територията, начина на 

трайно ползване и площта му. 

Докладът за степента на въздействие да бъде представен, съгласно изискванията на чл. 

24, ал. 1 от Наредбата за ОС. 

Подробна информация за защитените зони, за териториалния им обхват и предмета и 

целите на опазване в тях, може да бъде намерена на следните уебсайтове: 

1. Информационна система за защитените зони от мрежата „Натура 2000“ –  

http://natura2000.moew.government.bg/ 

2. Регистър на защитените територии и защитените зони в България – 

http://eea.government.bg/zpo/bg/ 

3. NATURA 2000 viewer на Европейската комисия – http://natura2000.eea.europa.eu/#. 

Информацията за защитените територии, включително граници и заповеди за обявяване 

може да се намери в уебсайта от точка 2. 

В ОУП да бъдат отразени границите на всички защитени зони по смисъла на Закона за 

защитените територии и защитени територии по смисъла на Закона за биологичното 

разнообразие. 

Информация за обявените вековни и забележителни дървета по смисъла на Закона за 

биологичното разнообразие на територията на община Батак може да се намери в Регистъра на 

вековните дървета в България на следния адрес: http://eea.government.bg/v-trees/bg/. 

  

Възложителят е информиран за следващите действия, които трябва да предприеме 

за провеждане на процедурата по екологична оценка, в т.ч. ОС, с писмо изх. № ПД-02-6-

(15)/30.09.2021 г. 
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, мл. експерт в дирекция ПД                                                               
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