
Представено от „ПРО АГРО 2000“ ООД уведомление за инвестиционно 

предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала“ в поземлени 

имоти с идентификатор 11867.252.1, 11867.252.3, 11867.252.4 по КККР на с. 

Войводово, общ. Хасково, обл. Хасково 

 

Днес, 20.07.2021 г. във връзка с представено от „ПРО АГРО 2000“ ООД уведомление за 

инвестиционно предложение с вх. № ПД-689/01.07.2021 г. за „Изграждане на 

фотоволтаична електроцентрала“ в поземлени имоти с идентификатор 11867.252.1, 

11867.252.3, 11867.252.4 по КККР на с. Войводово, общ. Хасково, обл. Хасково, на 

основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ - Хасково 

информира за следното: 

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

околната среда (ЗООС):  
Инвестиционното предложение касае изграждане на фотоволтаична 

електроцентрала в поземлени имоти с идентификатор 11867.252.1, 11867.252.3, 

11867.252.4 по КККР на с. Войводово, общ. Хасково, обл. Хасково и външно ел. 

захранване. 

Фотоволтaичните съоръжения ще бъдат монтирани (фундирани) върху терен 

обхващащ цялата площ на имотите 16,482 дка и с обща инсталирана мощност 630 kW, 

които ще произвеждат електроенергия, необходима за захранване на консуматори, 

собственост на птицекомбината, който е изграден в съседни на разглежданите 

поземлени имоти.  

Ще бъдат монтирани общо 1465 броя фотоволтаични модули с размери 

2104/1040/40 мм, 4 броя инвертори, ще се обособят вътрешни пътища и площадки, ще 

се извърши благоустрояване на поземлените имоти, ще се изградят трафопостове, 

възлови и разпределителни станции и др. съоръжения на техническата инфраструктура. 

Транспортния достъп до обекта ще се осъществи от съществуващ полски път.  

Присъединяването на обекта към електроразпределителното дружество ще бъде 

разрешено от линия 20 kV, минаваща през поземлени с идентификатор 11867.252.1 и 

11867.252.3, собственост на възложителя. 

Във връзка с гореизложеното така представеното инвестиционно предложение 

попада в обхвата на т. 3, буква „а“ от Приложение № 2 на ЗООС и подлежи на 

процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда (ОВОС) по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС. 

На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение 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 поземлени имоти с идентификатор 11867.252.1 (НТП 

изоставена орна земя), 11867.252.3 (НТП изоставена орна земя), 11867.252.4 (НТП 

пасище) с обща площ 16,482 дка по КККР на с. Войводово, общ. Хасково, за които се 

предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана 

мощност 630 KW 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 е разположена защитена зона BG0001034 

„Остър камък” (приблизително 2700 м), обявена със заповед № РД-305/31.03.2021 г. 

за опазване на природните местообитания.        



Инвестиционното предложение за изграждане на фотоволтаична 

електроцентрала с обща инсталирана мощност 630 KW в поземлени имоти с 

идентификатор 11867.252.1, 11867.252.3, 11867.252.4 по КККР на с. Войводово, общ. 

Хасково 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 цитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 

31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.   

 

Копие на писмото е изпратено до Община Хасково и кметство село Войводово  

 

/отговорено от РИОСВ - Хасково на15.07.2021 г./ 

 

 

 

 


