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СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ 

№ Институция Вид на консултацията Описание Коментар 

 Общински съвет Ивайловград Решение Номер 6 от Заседание на 
ОбС от 07/02/2013 Протокол № 1 

Открива процедура по изготвяне на 
ОУПОИ; 

Провеждане на процедура по възлагане 
изготвянето а планово задание с опорен 
план; 

Възможностите за финансиране за 
разработване ОУПОИ; 

Изпълнено 

 Общински съвет Ивайловград Решение Номер 59 от Заседание на 
ОбС от 22/05/2013 Протокол № 5 

Одобрява задание за изработване на ОУП 
ОИ; 

Възлага на кмета – проучване 
възможностите за финансиране за 
разработване ОУП ОИ; 

Изпълнено 

 Министерство на околната среда и 
водите (МОСВ), 

Регионална инспекция - Хасково 

гр.Хасково 6300, ул.”Добруджа” 14, 
тел:038/ 66 46 08;  

038/ 60 16 14;  

факс: 038/ 60 16 11;  

email: riosv_hs@mbox.contact.bg  

Писмо от РИОСВ ПД -505/ 12.07.2013  Преценяване на необходимостта на ЕО за 
ОУПОИ 

Плановото задание за ОУП на Ивайловград 
подлежи на оценка за съвместимост, на 
основание чл2, ал.1, т.1 от Наредбата за 
условията и реда за извършване на оценка 
за съвместимост ва планове ,програми, 
проекти и инвестиционни предложения с 
предмета и целите на опазване на 
защитените зони/ Наредба за ОС, обн. ДВ, 
бр. 73 от 11.09.2007 г., посл. Изм. И доп. 

Всички предписания 

и препоръки са 

спазени 
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Бр.94 от 30.11.2012 г./ 

 Община Ивайловград Писмо до МК НИНКН вх. 0401-519/ 
12.07.2013 

  

 МК НИНКН 

Гр .София 1125, ул.”Лъчезар Станчев” 
7, тел: 02/ 44 848 11, 

факс: 02/ 44 848 33; 

 email: ninkn-sof@ninkn.bg 

Писмо до Община Ивайловград с 
изх. номер 0401-519/ 13.07.2013  

Писмо методически указания и изисквания 
към ОУПОИ 

 

     

 Община Ивайловград Заявление за достъп до обществена 
информация до ВиК ЕООД Хасково с 
изх. Номер 91-00-489/04.11.2014 

Заявление за достъп до обществена 
информация 

Информацията е 
взета предвид и е 
включена в ОУП и 
доклада за ЕО и 
ДОСВ  ВиК ЕООД Хасково Отговор Получени данни за водоснабдяване, 

канализация, брой абонати. Предоставена 
е информацията на диск + карта 

     

 Община Ивайловград Заявление за достъп до обществена 
информация до НИНКН с изх. Номер 
33-00-25/04.11.2014 

Искане за справка за обекти и приложения Информацията е 
взета предвид и е 
включена в ОУП и 
доклада за ЕО и 
ДОСВ  

 

НИНКН Писмо с изх.номер 0800-
1536/01.12.2014 

Приложена информация 

     

 Община Ивайловград Заявление за достъп до обществена 
информация до ГПУ с изх. Номер 91-
00-490/04.11.2014 

Заявление за достъп до обществена 
информация 

Информацията е 
взета предвид и е 
включена в ОУП и 



 Гранично полицейско управление-
Ивайловград 

 Получен отговор Предоствена информация за  

1. Брой действащи ГКПП на територията на 
Община Ивайловград. 

2. Брой пътнико- поток на ГКПП 
Ивайловград/Кипринос за периода от 
месец септември 2010г. до месец 
септември 2014г 

доклада за ЕО и 
ДОСВ 

     

 Община Ивайловград Заявление за достъп до обществена 
информация до ДГС-Ивайловград с 
изх. Номер 60-00-5/04.11.2014 

Заявление за достъп до обществена 
информация за действащи 
лесоустройствени планове, фирми за 
дърводобив и видове собственост на 
горските масиви 

Информацията е 
взета предвид и е 
включена в ОУП и 
доклада за ЕО и 
ДОСВ 

 ДГС-Ивайловград Получен отговор Предоставен информация, състояща се от 
диск и таблица за посочените в искането 
компоненти 

     

 Община Ивайловград Заявление за достъп до обществена 
информация EVN с изх. Номер 91-00-
491/04.11.2014 

Заявление за достъп до обществена 
информация за съществуващи и проектни 
трасета, схема на мрежата,технически 
параметри, състояние, брой абонати 

Информацията е 
взета предвид и е 
включена в ОУП и 
доклада за ЕО и 
ДОСВ 

 Отговор EVN 01-060-401/20.11.2014 Предоставяне на необходимата 
информация + картен материал 

     

 Община Ивайловград Заявление за достъп до обществена 
информация до ОИМ 45-00-19/ 
04.11.2014 

Предоставяне на информация Информацията е 
взета предвид и е 
включена в ОУП и 
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 Общински исторически музей (ОИМ)  

гр.Ивайловград 6570 

Ул.”П.Яворов” 1Б, 

Тел: 03661/ 60 26; 

Факс: 03661/ 60 22; 

Email: im_h@abv.bg 

Отговор от ОИ 60-26-19/ 07.11.2014 Списък с декларираните паметници на 
културата в община Ивайловград:  

32 броя – кратки данни;  

Регистрационни картони на 14 обекта; 

доклада за ЕО и 
ДОСВ 

     

 Община Ивайловград Заявление за достъп до обществена 
информация до РИМ Изх номер: 45-
00-20/04.11.2014г 

Искане за предоставяне на информация за 
археологическите НКЦ, сторически данни, 
стари и актоалнни топоними и тн 

Информацията е 
взета предвид и е 
включена в ОУП и 
доклада за ЕО и 
ДОСВ  Регионален исторически музей (РИМ) 

- Хасково 
Писмо до ОИ с изх. Номер 
216/19.11.2014 

Не е налична изисканата информация в 
РИМ. Дадени са указания от къде може да 
се вземе част от информацията от интернет 
платформа  

     

 Община Ивайловград Заявление за достъп до обществена 
информация до РЗИ с Изх.№ 32-00-
40/04.11.2014 

Искане за предоставяне на информация за 
обекти на здравеопазването-вид, ниво на 
обслужване, капацитет, възраст , сграден 
фонд  заболяваемост на населението и др. 

Информацията е 
взета предвид и е 
включена в ОУП и 
доклада за ЕО и 
ДОСВ 

 Отговор от РЗИ  Изх.№ 7/06.11.2014 Достъпа до информация е предоставен под 
формата на електронно писмо –отговор за 
срок от 30 дни 

     

 Община Ивайловград Заявление за достъп до обществена 
информация до 30-00-695/ 

Заявление за предоставяне на информация  



04.11.2014 

 Виваком Писмо до ОИ 30-00-695/ 1 
21.11.2014г. 

Данни за съществуващи съоръжения на 
ОИ; 

Приемо предавателни станции и схема на 
съществуващи трасета и съоръжения на 
ЕСМ; 

Информацията е 
взета предвид и е 
включена в ОУП и 
доклада за ЕО и 
ДОСВ 

     

 Община Ивайловград Заявление за достъп до обществена 
информация до Мтел 30-00-696/ 
04.11.2014 

Заявление за предоставяне на информация  

 Мтел 30-00-713/ 14.11.2014г. Кратка информация и Схема – карта в пдф 
формат; 

Информацията е 
взета предвид и е 
включена в ОУП и 
доклада за ЕО и 
ДОСВ 

     

 Община Ивайловград Заявление за достъп до обществена 
информация до Държавна агенция 
Архиви с изх.номер 37-00-
33/04.11.2014 

Заявление за предоставяне на информация 
за стари кадастри, архивни фото-снимки и 
др 

Информацията е 
взета предвид и е 
включена в ОУП и 
доклада за ЕО и 
ДОСВ 

 Държавна агенция архиви Писмо с изх.номер 90-32-
142/11.11.2014 

отговор 

     

 Община Ивайловград Заявление за достъп до обществена 

информация до АПИ номер 12-00-

127/04.11.2014 

 

Заявление за искане на Информация за 
пътната мрежа 

Информацията е 
взета предвид и е 
включена в ОУП и 
доклада за ЕО и 
ДОСВ 
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 АПИ Отговор №03-002-12 Предоставен достъп 

     

 Община Ивайловград Заявление за достъп до обществена 
информация до Басейнова дирекция 
с изх номер. 24-00-349/06.11.2014 

Искане за предоставяне на информация за 
зони с риск от наводнения, характеристика 
и качество на водите, анализ на 
замърсяванията а, ако има такива. 
Извършен е банков превод за 
информацията 

Информацията е 
взета предвид и е 
включена в ОУП и 
доклада за ЕО и 
ДОСВ 

 Басейнова дирекция Писмо с изх номер 62/13.11.2014, 
придружено с решение 

Получена информация след заплащане 

     

 Община Ивайловград Писмо до РИОСВ Хасково с изходящ 
номер 32-00-43/06.11.2014 

Искане за предоставяне на информация за 
защитените зони , биоразннобразие , 
защитена флора и фауна и тн. 

Информацията е 
взета предвид и е 
включена в ОУП и 
доклада за ЕО и 
ДОСВ  РИОСВ Хасково Предоставено решение за 

предоставяне на достъп номер 
8/11.11.2014 

Предоставяне на информацията след 
заплащане 

 РИОСВ Хасково Предоставена информация с писмо с 
изх номер Д-234/12.11.2014 

Предоставена е информация за ЗЗ, 
биорзнообразние, защитени видове и тн. 

     

 Община Ивайловград  Заявление за достъп до обществена 
информация до до НАИМ 94-00-
2857/ 07.11.2014 

Предоставяне на информация   

 НАИМ Писмо до ОИ 1118/ 10.11.2014г. Предоставяне на информация срещу 
допълнително заплащане 

Няма предоставени 
данни 

     



 Община Ивайловград Заявление за достъп до обществена 
информация до до ГРАО(по мейл) 

Искане за предоставяне на информация Информацията е 
взета предвид и е 
включена в ОУП и 
доклада за ЕО и 
ДОСВ 

 ГРАО Отговор имейл Предоставен официален линк за достъп до 
данните за населението 

     

 Община Ивайловград Писмо до общинска служба 
земеделие с изх.номер 58-00-
197/10.11.2014 

Искане за предоставяне на информация за 
земеделски земи, трайни насъждения и др. 

Информацията е 
взета предвид и е 
включена в ОУП и 
доклада за ЕО и 
ДОСВ  Общинска служба земеделие Отговор с изх номер ЦБ-03-

386/10.11.2014 
Предоставена информация за баланси на 
трайно ползване 

     

 Екипа на проекта Имейл коренспонденция с ОИМ  За предоставяне на информация на 
електронен носител 

Информацията е 
взета предвид и е 
включена в ОУП и 
доклада за ЕО и 
ДОСВ 

     

 Община Ивайловград Писмо до общинска служба 
земеделие с изх.номер 58-00-
207/14.11.2014 

Заявление за предоставяне на информация 
за категоризация на почвите по населени 
места 

Информацията е 
взета предвид и е 
включена в ОУП и 
доклада за ЕО и 
ДОСВ  Общинска служба земеделие Писмо с изх номер СБ-03-

402/14.11.2014 
Изпратена информация 

     

 Община Ивайловград Писмо до МЗХ 15/11/2014 Заявление за предоставяне на 
информация, файлове на населените места 

Информацията е 
взета предвид и е 
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 МЗХ Приемателно – предавателен 
протокол в изпълнение на договор 
номер РД 50-94/14.05.2013 

Предоставена информация по писмена 
заявка номер 07-703/06.11.2014 от 
Общината 

 

включена в ОУП и 
доклада за ЕО и 
ДОСВ 

     

 Екипа на проекта Изпращане до РИОСВ на 
необходимите документи за 
определяне на обхвата на ЕО 

 Всички предписания 
и препоръки са 
спазени 

 РИОСВ Писмо с изх номер ПД-
505/17.12.2014 

Одобрение на заданието и необходими 
препоръки при изготвянето на ЕО. 
Становище за необходимостта от ДОСВ и 
препоръки за изготвяне и съдържание 

     

 Община Ивайловград Писмо до Областна служба по 
геодезия, картография и кадастър 
изх. Номер 58-00-208/17.11.2014 

Искане за предоставяне на кадастрална 
карта на с. Горно Луково 

Информацията е 
взета предвид и е 
включена в ОУП и 
доклада за ЕО и 
ДОСВ  Отговор ОСГКК изх.№ 20-60881/18.11.2014 Предоставен достъп до информацията 

     

 Коренспонденция между басейнова 
дирекция и РИОСВ Хасково 

Изх. Номер КД-04-425/17.11.2014 За допустимостта на ОУП. 

Заключение: ОУП е допустим от гледна 
точка на ПУРБ на ИБР и постигане на 
целите на Околната среда 

Информацията е 
взета предвид и е 
включена в ОУП и 
доклада за ЕО и 
ДОСВ 

     

     



 Община Ивайловград Писмо до  РИОСВ с изх. Номер 91-00-
52/16.01.2015 

Искане за уточняваща информация 
относно водоохранните зони 

Информацията е 
взета предвид и е 
включена в ОУП и 
доклада за ЕО и 
ДОСВ 

 РИОСВ Писмо с изх. Номер ПД-
505/22.01.2015 

Уточнения за водоохраните зони и 
посочване за необходимост за ЕО да бъдат 
извършени консултации с БДИБР-Пловдив 

     

 Община Ивайловград Писмо до  РИОСВ с изх. Номер 32-00-
12/21.03.2015 

Искане на актуален картен материал на ЗЗ 
и ЗТ; инфо за инвестиц намерения, 
методика, инфо за действащи кариери и др 

 

  Отговор Предоставена информация и данни Информацията е 
взета предвид и е 
включена в ОУП и 
доклада за ЕО и 
ДОСВ 

     

 Община Ивайловград Писмо до  БД с изх. Номер 24-00-
109/31.03.2015 

Искане за уточнения относно СОЗ Информацията е 
взета предвид и е 
включена в ОУП и 
доклада за ЕО и 
ДОСВ 

 Басейнова дирекция-Пловдив Писмо с изх.номер КД-04-110 Предоставена информация за СОЗ и за 
процедурите по тях 

     

 Община Ивайловград Писмо до  РИОСВ с изх. Номер 32-00-
13/03.04.2015 

Уточняващи въпроси относно обхвата на 
полевите проучвания и картирането; 
Изисквания към екипа от експерти 

Информацията е 
взета предвид и е 
включена в ОУП и 
доклада за ЕО и 
ДОСВ  РИОСВ Писмо с изх.номер ПД-

505/08.04.2015 
Направени уточнения. Няма допълнителни 
изисквания към екипа. Спазени са 
условията на чл.9ал.4 от Наредбата за ОС   
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 Община Ивайловград Подаване на проект на ДОСВ  с вход. 
Номер ПД-505(12)-04/14.10.2014 

 Всички направени 
бележки са 
отразени и доклада 
е коригиран   РИОСВ Писмо с изх.номер ПД-

505/18.11.2015 
Връщане на доклада за отстраняване на 
забележките 

     

 Община Ивайловград Писмо до  РИОСВ с изх. Номер 32-00-
48/2/04.12.2015 

Искане за предоставяне на информация 
относно инвестиционните предложения на 
територията на област Хасково от 
01.01.2013 до 30.11.2015 

Информацията е 
взета предвид и е 
включена в ОУП и 
доклада за ЕО и 
ДОСВ 

 РИОСВ-Хасково Получена таблица с 
инвестиционните предложения за 
областта 

Получена таблица с инвестиционните 
предложения за областта 

     

 Община Ивайловград Писмо до  МОСВ с изх. Номер 32-00-
48/4/07.12.2015 

Искане за предоставяне на карта в цифров 
вид, инфо за видовете и числеността им, в 
конкретните ЗЗ и ЗТ 

Информацията е 
взета предвид и е 
включена в ОУП и 
доклада за ЕО и 
ДОСВ  МОСВ Писмо с изх. Номер ЗДОИД-

101/16.12.2015 
Уведомление , че поради обема на 
информация , срока за получаването й се 
удължава с 10 дни 

 МОСВ Писмо с изх. Номер ПД-
505/22.12.2015 

Информацията е предоставена на 
електронен носител.  

     

 Община Ивайловград Изпратено писмо до НИНКН с изх. 
Номер 33-00-8/18.05.2016 

Изпращане на допълнително изискуемата 
от НИНКН информация относно ОУП 

изчакване 



     

 Община Ивайловград Внасяне на коригирания ДОСВ за 
оценка и становище 

Отразяване на всички бележки и 
препоръки на РИОСВ 

 

 РИОСВ-Хасково Писмо Изх. № ПД-505/18.11.2016 г. Оценка на качеството на преработения 
ДОСВ. 

На основание чл.24 , ал. 5 във връзка с чл. 
36, ал. 7 от Наредбата за ОС, ДОСВ е 
оценен положително. Направени са 
препоръки за следващите действия 

Всички препоръки 
са изпълнени 

 Община Ивайловград  Публикувано съобщение за 
провеждане на обществени 
консултации и обществено 
обсъждане на предварителния 
проект на ОУП и Доклада за ЕО 

Съобщението е изпратено до всички 
заинтересовани страни и са приложени 
проекта на ОУП, ДОСВ и ЕО. 

Съобщението  е качено на сайта на Община 
Ивайловград и на видно място в общинска 
администрация. 

 

 Басейнова дирекция 
„Източнобеломорски район“ 

Писмо изх. №РД-09163/25.04.2017 г. Дава оценка на представените за 
обсъждане материали и доклади. 

Предлага корекция на текстове за 
подземните води. 

Оценката е че така изготвения 
предварителен проект на ОУП на Община 
Ивайловград и Екологична оценка към него 
, съдържа необходимата информация по 
отношение на води и водни екосистеми, 
необходима за вземане на компетентен 
решение относно степента на въздействие 
върху компонент води, както следва да се 
направят необходимите корекции, 
съгласно посочените допълнения. 

Всичко корекции и 
допълнения са 
направени. 
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 РИОСВ-Хасково Писмо № ПД-505/18.05.2017 г. Становище относно консултации по чл. 20 
от Наредбата за условията и реда за 
извършване на ЕО на планове и програми 
по изготвения доклад за ЕО на 
предварителния проект на ОУП на Община 
Ивайловград. 

Направени са препоръки за допълнения. 

Всички бележки и 
препоръки са взети 
предвид и са 
отразени в 
окончателния 
доклад за ЕО . 

 Собственици на имоти в кв.22 по 
плана на гр. Ивайловград 

Становище-възражение срещу 
предварителния  Проект на ОУП вх. 
№94-00-817 от 05.05.2017 г. 

Собствениците са против изграждането на 
зелени площи в кв. 22. 

Възражението ще 
бъде разгледано от 
ОЕСУТ и 
Ръководството на 
Общината 

 Георги Иванов Георгиев Възражение срещу предварителния  
Проект на ОУП вх. №94-00-857 от 
11.05.2017 г. 

Собственик на имот е против изграждането 
на спортна зала в кв. 42 

Възражението ще 
бъде разгледано от 
ОЕСУТ и 
Ръководството на 
Общината 

 


