
 

Изработване на ПУП – ПЗ за ПИ № 44570.236.168, находящ се в землището на гр. 

Любимец, община Любимец, с цел определяне на нов начин на застрояване – за 

пречиствателна станция за отпадъчни води. 

Във връзка с представен от Община Любимец ПУП – ПЗ за ПИ № 44570.236.168, находящ 

се в землището на гр. Любимец, община Любимец, с цел определяне на нов начин на 

застрояване – за пречиствателна станция за отпадъчни води 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): 

Съгласно представената информация става ясно, че цел на проекта на ПУП-ПЗ е промяна 

предназначението на  ПИ № 44570.236.168, находящ се в землището на гр. Любимец, община 

Любимец с начин на трайно ползване „друг вид нива“ и трайно предназначение на територията 

„земеделска“. Предвижда се новото предназначение на имота да бъде: „за пречиствателна 

станция за отпадъчни води“.  

С Решение №56/08.11.2018 г. на ОбС, прието с протокол №6 от 28.02.2020г, Общински 

съвет – Любимец  одобрява задание и разрешава да се изработи проект за ПУП-ПЗ за ПИ № 

44570.236.168, находящ се в землището на гр. Любимец, община Любимец. 

Предвид горното, така представеният ПУП-ПЗ попада в обхвата на позиция 9.1 от 

Приложение № 2 на Наредбата за ЕО и реализирането му е свързано с дейности, които 

определят рамката за бъдещо развитие на инвестиционно предложение, което самостоятелно 

попада в обхвата на Приложение №2, т. 11, буква „в“ от ЗООС. Съгласно разпоредбите на чл. 2, 

ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО, планът 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 Общински съвет, е директорът 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 44570.236.168 по КК на гр. Любимец, за който се предвижда 

ПУП-ПЗ за пречиствателна станция за отпадни води 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. В непосредствена близост до имота е разположена 

защитена зона BG0000578 „Река Марица“, приета от  МС с Решение № 221/02.03.2007г. за 

опазване на природните местообитания. 

Така представен, 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 

горецитираната защитена зона по реда на чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от Закона за 

биологичното разнообразие. 

/отговорено от РИОСВ – Хасково на 08.07.2020 г./ 


