
Представено от „ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС КРУМОВГРАД“ ЕАД уведомление за 
„Специализиран подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) с цел промяна 
на предназначението на поземлените имоти с кадастрални идентификатори: 66716.10.98, 
66716.10.99, 66716.503.22, 66716.503.23, 66716.503.24, 66716.503.25, 66716.503.26, 66716.503.27 по 
КККР на с. Скалак, общ. Крумовград“ 
 

След преглед на представената с уведомление за изготвяне на план/програма с вх. № ПД-
771/15.07.2019 г. информация става ясно, че се предвижда промяна на предназначението на 
поземлени имоти с кадастрални идентификатори: 66716.10.98, 66716.10.99, 66716.503.22, 
66716.503.23, 66716.503.24, 66716.503.25, 66716.503.26, 66716.503.27, по КККР на с. Скалак, общ. 
Крумовград. Към настоящият момент имотите представляват „Горска територия” с начин на 
трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“ и попадат в обхвата на концесионната 
площ на участък „ЗОНА СИНАП“ от находище „ХАН КРУМ”. Във връзка с изпълнение на 
дейности по допроучване на находище „Хан Крум“ – участък „Зона Синап“ е предвидено бъдещо 
временно изграждане на сондажни площадки и пътища за достъп към тях за извършване на 
сондажни дейности. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда 
за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО) РИОСВ – Хасково 
информира за следното: 

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

Така представеният ПУП-ПЗ за промяна на предназначението на поземлени имоти с 
кадастрални идентификатори: 66716.10.98, 66716.10.99, 66716.503.22, 66716.503.23, 66716.503.24, 
66716.503.25, 66716.503.26, 66716.503.27, по КККР на с. Скалак, общ. Крумовград попада в т. 9.1 
от Приложение № 2 от Наредбата за ЕО и подлежи на процедура по преценяване на 
необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на основание чл. 2, ал. 2, т. 1 от 
Наредбата за ЕО. 

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

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се 
установи, че имоти с идентификатори 66716.10.98, 66716.10.99, 66716.503.22, 66716.503.23, 
66716.503.24, 66716.503.25, 66716.503.26, 66716.503.27 по КК на с. Скалак, общ. Крумовград, за 
които се предвижда ПУП-ПЗ с цел бъдещо временно изграждане на сондажни площадки и пътища 
за достъп към тях не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за 
защитените територии, но попадат в обхвата на защитена зона BG0001032 „Родопи Източни”, 
приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания. Според 
Единната информационната система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000, в 
имотите предмет на ПУП-ПЗ няма установени природни местообитания предмет на опазване в 
защитена зона BG0001032 „Родопи Източни”. 

ПУП-ПЗ 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, обн., ДВ, бр. 73 от 
11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018 г.) 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. 

Предвид, че ПУП-ПЗ с цел бъдещо временно изграждане на сондажни площадки и пътища 
за достъп към тях ще се одобрява от Общински съвет Крумовград, компетентен орган по 
процедурата по ЕО е директорът на РИОСВ – Хасково на основание чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, 
като същия е компетентен и за провеждане на процедурата по ОС. 

 

/Отговорено на 20.08.2019г./ 


