
Днес, 14.12.2020г., 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 РИОСВ - 

Хасково уведомление с вх. № ПД-1555/19.11.2020г. за „ПУП- ПРЗ за новообразуваните УПИ 

I-54-за вилно строителство, УПИ II-58-за вилно строителство, УПИ III-55-за вилно 

строителство, УПИ IV-18-за вилно строителство, УПИ V-19-за вилно строителство, УПИ VI-

20-за вилно строителство и УПИ VII-21-за вилно строителство от кв. 1, улица между ОТ1- 

ОТ2- ОТ3- ОТ4-ОТ5-ОТ6 и обслужваща алея, м. „Ада Тепе“, с. Брош, община Кърджали“ от 

Златка Славкова, Милена Пасева, Стефан Марков, Атанас Матеев, Бранимир Мирков, Матей 

Матеев и Петя Нешева, РИОСВ - Хасково информира за следното: 

 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС): 

Предвиденото изменение на ПУП - ПРЗ за ПИ 06567.11.54, 06567.11.58, 06567.11.55, 

06567.11.18, 06567.11.19, 06567.11.20 и 06567.11.21 по КВС на землището на с. Брош, 

община Кърджали с цел новообразуваните УПИ да се отредят за вилно строителство и 1 

имот за движение и транспорт попада в обхвата на чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО и 

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 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 новообразуваните УПИ І-54 (за вилно строителство), УПИ ІІ-58 (за вилно 

строителство), УПИ ІІІ-55 (за вилно строителство), УПИ ІV-18 (за вилно строителство), УПИ 

V-19 (за вилно строителство), УПИ VІ-20 (за вилно строителство), УПИ VІІ-21 (за вилно 

строителство), кв.1, улица между ОТ1-ОТ2-ОТ3-ОТ4-ОТ5-ОТ6 и обслужваща алея в 

землището на с. Брош, общ. Кърджали, за който се предвижда ПУП-ПРЗ с цел промяна 

предназначение и предвиждане за вилни сгради и обслужваща алея (06567.11.54, 

06567.11.58, 06567.11.55, 06567.11.18, 06567.11.19, 06567.11.20, 06567.11.21 по КК на с. 

Брош, общ Кърджали) не попадат 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 имотите са разположени защитени зони BG0001032 „Родопи 

Източни”, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните 

местообитания и BG0002013 „Студен кладенец”, обявена със Заповед № РД-

766/28.10.2008г. за опазване на дивите птици (приблизително 750 м.). 

ПУП-ПРЗ 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) 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. 

Дадени са указания за провеждане на процедурата по преценяване на 

необходимостта от извършване на ЕО. 

 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 14.12.2020г./ 

 

 

 ……………………………………………….. 

     

 ……………………………………………….. 

 

  /име, длъжност и подпис/ 


