Днес, 08.12.2020 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
Инсталиране и въвеждане в експлоатация на соларни панели за производство на
електроенергия с инсталирана мощност 2199,56 kWp в поземлен имот с идентификатор
06762.18.204 по КККР на с. Бряст, общ. Димитровград, обл. Хасково от „ОРГАНИК
ЛЕНД“ ООД, РИОСВ - Хасково информира за следното:
I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на
околната среда (ЗООС):
Съгласно представената информация и документация става ясно, че се
предвижда инсталиране и въвеждане в експлоатация на соларни панели за
производство на електроенергия с инсталирана мощност 2199,56 kWp в поземлен имот
с идентификатор 06762.18.204 с площ 22417 кв. м по КККР на с. Бряст, общ.
Димитровград, обл. Хасково. Електроцентралата ще преобразува слънчевата радиация
в електрическа енергия чрез фотоволтаични модули, като за целта ще се монтират 4074
броя фотоволтаични модули генериращи ток с постоянно напрежение, всеки с мощност
540Wp, които ще бъдат разположени по направление юг и ще покриват 10,645 дка от
общата площ на поземления имот. Фотоволтаичните модули ще бъдат монтирани върху
носещи стоманени конструкции, разпределени в паралелни редове. Преобразуването на
тока с постоянно напрежение в такъв с променливо напрежение ще се осъществява от
20 броя трифазни стрингови инвертори с номинална мощност 100,0 kW, всеки. От своя
страна променливо токовите изходи на инверторите ще бъдат обединени в уредба
ниско напрежение (НН) на КТП 0.4/20 kV, 1000kVA. В имота ще бъдат изградени 2
броя комплектни трансформаторни подстанции (КТП), които ще преобразуват
напрежението от 0,40 kV, чрез повишаващ трансформатор в напрежение с 20 kV и
промишлена честота 50 Hz. От там чрез кабелна връзка електроенергията ще се подава
към електропреносната мрежа на електроразпределителното дружество.
На основание чл. 2, ал. 2, т. 4 от Наредбата за ЕО изискващият се за такова
намерение подробен устройствен план (ПУП), възложен по реда на ЗУТ, подлежи 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):
Въз основа на представената от възложителя информация и на направената
справка се установи, че имот с идентификатор 06762.18.204, с площ 22,417 дка, вид
територия „нарушена“, НТП „насип, насипище“ по КККР на с. Бряст, общ.
Димитровград, в който се предвижда инсталиране и въвеждане в експлоатация на
соларни панели за производство на електроенергия с инсталирана мощност 2199,56
kWp не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за
защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа
Натура 2000. Най - близко до имота са разположени защитена зона BG0000578 „Река
Марица” (приблизително 3000 м) и защитена зона BG0000287 „Меричлерска река”
(приблизително 3000 м), приети от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на
природните местообитания.
Така заявеното намерение от възложителя инсталиране и въвеждане в
експлоатация на соларни панели за производство на електроенергия с инсталирана
мощност 2199,56 kWp в имот с идентификатор 06762.18.204 по КК на с. Бряст, общ.
Димитровград 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.
Копие на писмото е изпратено и до кмета на Община Димитровград
/отговорено от РИОСВ - Хасково на 08.12.2020 г./

