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Представено от ОБЩИНА ВЕТРИНО уведомление за изработване на План за интегрирано развитие на Община 

Ветрино. 

         

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) за екологична 

оценка на планове: 

Съгласно същото уведомление с информация намерението Ви е за изработване на План за интегрирано развитие (ПИР) 

на Община Ветрино, за периода 2021-2027г., който очертава целите и приоритетите за устойчиво и интегрирано местно 

развитие, като отчита специфичните характеристики, възможности, ресурси и потенциал на общината. 

Предвид това, на основание чл. 85, ал. 2 във връзка с чл. 85, ал. 1 от ЗООС настоящия План за интегрирано развитие на 

община Ветрино подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.  

На основание чл. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми  

(Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.) компетентен орган за издаване на решение за преценяване 

необходимостта от ЕО е директорът на РИОСВ-Варна.  

Предвид това на основание чл. 2, ал. 2, т. 1 и т. 3 от Наредбата за ЕО за ПИР на Община Ветрино следва да бъде 

проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.  

 

За целта е необходимо да внесете писмено искане по образец съгласно Приложение № 4 до компетентния орган с 

подробно описание, съгласно изискванията на чл. 8а от Наредбата за ЕО.  

Информацията да бъде предоставена в един екземпляр на хартиен и в един на електронен носител.  

(Обръщам Ви внимание, че приложеното към уведомлението искане с информация се приема за сведение) 

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР): 

На основание чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 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 (Обн. ДВ бр. 73/11.09.2007г., с изм. и доп.) разглежданият ПИР на Община Ветрино подлежи и на оценка 

за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони (ЗЗ).  

Част от землищата предмет на ПИР на Община Ветрино попадат, в: 

- ЗЗ за опазване на дивите птици ”Провадийско-Роякско плато” с код BG0002038, определена съгласно изискванията на 

чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-134/10.02.2012г. с изм. и доп. със Заповед № РД-73/28.01.2013г. и 

двете заповеди на министъра на околната среда и водите; 

- ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Таушан тепе“ с код BG0000623, обявена със 

Заповед № РД-376/15.05.2020г. на министъра на околната среда и водите и ЗЗ за опазване на природните местообитания 

и на дивата флора и фауна ”Провадийско-Роякско плато” с код BG0000104, обявена със Заповед № РД-988/10.12.2020г. на 

министъра на околната среда и водите, определени съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от същия закон. 

При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 1 и ал. 2, във връзка с ал. 3 от Наредбата за ОС, се 

констатира, че реализацията на предвидените в ПИР на Община Ветрино дейности не противоречат на режима на ЗЗ за 

опазване на дивите птици ”Провадийско-Роякско плато” с код BG0002038, определена със заповедта за обявяването и 

изменението й и ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна ”Провадийско-Роякско плато” с 

код BG0000104, определена със заповедта за обявяването й и ЗЗ „Таушан тепе“ с код BG0000623, определена със заповедта 

за обявяването й.  

 

Копия от писмото с указания е изпратено и до гл. арх. на Община Ветрино. 

                                                                                            

                                                                                                  /отговорено от РИОСВ на 15.02.2021 г./ 


