
Днес, 02.12.2020г., 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-1486/03.11.2020г., РИОСВ - Хасково информира за 

следното: 

 

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

околната среда (ЗООС): 

След преглед на представената с уведомление с вх. № ПД-1486/03.11.2020г. 

информация става ясно, че предвиждате изработване на 47278.609.1342 по КК на гр. 

Симеоновград с цел производство на електрическа енергия от фотоволтаични модули с 

мощност 70 MW. 

ПУП-ПЗ попада в обхвата на т. 9. 1 – „Подробни устройствени планове - планове за 

застрояване“ от Приложение № 2 на Наредбата за ЕО. Предвид разпоредбите на чл. 2, ал. 2, 

т. 1 от Наредбата за ЕО, ПУП-ПЗ 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 имот с идентификатор 47278.609.1342, който е с площ 765,394 дка, вид 

територия „земеделска“, НТП „друг вид поземлен имот без определено стопанско 

предназначение“ по КК на гр. Симеоновград, за който се предвижда ПУП-ПЗ с цел 

производство на електрическа енергия от фотоволтаични модули с мощност 70 MW не 

попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените 

територии, но попадат в обхвата на защитена зона BG0000578 „Река Марица”, приета от  

МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания. 

В Националния план за действия за енергията от възобновяеми източници 2011-2020г. 

е въведена забрана за провеждане на нови (за които няма стартирала процедура към датата на 

издаване на Становището по ЕО) съгласувателни процедури по реда на ЗООС и ЗБР за 

фотосоларни/фотоволтаични съоръжения/инсталации в земеделския и горския фонд, в 

границите на всички защитени зони от мрежата Натура 2000, с изключение на такива за 

самостоятелно захранване на обекти или в нарушени терени, които забрани произтичат от 

мерките и условията в Становище по екологична оценка № 1-2/08.08.2012г. на Министъра на 

околната среда и водите. 

От представената документация е видно, че имот с идентификатор 47278.609.1342 по 

КК на гр. Симеоновград по вид на територията е „земеделска“, НТП „друг вид поземлен 

имот без определено стопанско предназначение“. Съгласно становището от Областна 

дирекция „Земеделие“ – Хасково имот с № 609716 по КВС (с идентификатор 47278.609.1342 

по КК на гр. Симеоновград) е възстановен на държавата и е с начин на трайно ползване 

„Друг терен без определено стопанско предназначение“, представляващ код 8900 съгласно 

номенклатурните данни на Информационната система за КВС, който код е в раздела 

„Територии, заети от скали и пясъци“, поради което и земята няма определена категория. В 

имота има извършено строителство, отразено в цифровия модел и не е земеделска територия. 

Имотът е предоставен за целево ползване на Министерство на отбраната и не е ползван за 

земеделски нужди. 

Областна дирекция „Земеделие“ – Хасково е компетентния орган да определи дали 

дадена територия е земеделска, поради което приемаме, че имот с идентификатор 

47278.609.1342 по КК на гр. Симеоновград не попада в земеделска територия (земеделски 

фонд). За имота не се предвижда провеждане на процедура по промяна предназначението на 

земеделска земя. 

Във връзка с горното, внесеният от „Грийн Профит“ ЕООД „ПУП-ПЗ на имот с 

идентификатор 47278.609.1342 по КК на гр. Симеоновград с цел производство на 
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електрическа енергия от фотоволтаични модули с мощност 70 MW“ е допустим спрямо 

Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници (НПДЕВИ) 2011-

2020 г. 

„ПУП-ПЗ на имот с идентификатор 47278.609.1342 по КК на гр. Симеоновград с цел 

производство на електрическа енергия от фотоволтаични модули с мощност 70 MW“ е 

свързан с промяна начина на трайно ползване на имота и попада в хипотезата на чл. 2, ал. 1, 

т. 2 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 (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп.) и подлежи на 

процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе цитираната 

защитена зона 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 02.12.2020г./ 

 

 

 ……………………………………………….. 

     

 ……………………………………………….. 

 

  /име, длъжност и подпис/ 


