
Днес, 21.10.2021 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 

изготвяне на план/програма за Изработване на проект за подробен устройствен план – 

план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 00326.54.14 по КККР 

на с. Александрово, общ. Хасково, обл. Хасково с цел промяна предназначението на 

имота в урбанизирана територия с предназначение смесено – производство на 

електроенергия и обществено обслужване чрез предоставяне на използването ма 

автоматични зарядни станции на електромобили от „ВИЗЬОР“ 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 с 

изработването на проект за ПУП-ПЗ на поземлен имот с идентификатор 00326.54.14, 

горска територия с НТП „широколистна гора“ по КККР на с. Александрово, общ. 

Хасково, обл. Хасково се предвижда предназначението на имота да се промени за 

„смесено предназначение“, със свободно, ниско застрояване за изграждане на 

фотоволтаична електроцентрала със зарядни станции за електромобили. С Решение № 

165/28.08.2020 г. на Общински съвет – Хасково е одобрено заданието за изработване на 

ПУП-ПЗ и е разрешено изработването на проект за ПУП-ПЗ за поземлен имот с 

идентификатор 00326.54.14 по КККР на с. Александрово, общ. Хасково. 

 

Във връзка с реализация на намеренията на възложителя за изграждане на 

фотоволтаична електроцентрала със зарядни станции за електромобили е необходимо 

да се изгради нова кабелна линия средно напрежение (СрН) от съществуващ стълб на 

електропровод 20kV „Чешмата“ до нов трансформаторен пост БКТП, който ще бъде 

ситуиран в поземлен имот с идентификатор 00326.54.14. Електромерното табло е 

предвидено да се монтира до фасадата на ТП. Новата кабелна линия, предвидена за 

изграждане попада в следните поземлени имоти с идентификатор 75085.15.55, 

75085.15.944, 75085.16.7, 75085.16.961, 75085.15.959, 75085.15.955, 75085.15.994, 

75085.15.956 по КККР на с. Узунджово, общ. Хасково и поземлени имоти с 

идентификатор 00326.54.165, 00326.54.1 по КККР на с. Александрово, общ. Хасково. 

Полагането на кабела ще се извърши свободно в изкоп 1,4/0,4 м с отстояние от имотни 

граници. 

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 поземлен имот с идентификатор 00326.54.14 по КККР на с. 

Александрово, общ. Хасково, за който се предвижда ПУП-ПЗ с цел промяна 

предназначението на имота в урбанизирана територия с предназначение смесено - 

производство на електроенергия и обществено обслужване чрез предоставяне на 

използването на автоматични зарядни станции на електромобили и поземлени имоти с 

идентификатор 75085.15.55, 75085.15.944, 75085.16.7, 75085.16.961, 75085.15.959, 

75085.15.955, 75085.15.994, 75085.15.956, 00326.54.165, 00326.54.14, които ще бъдат 



засегнати от трасето на външното ел. захранване 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 

(приблизително 5000 м) са разположени защитени зони BG0000578 “Река Марица” за 

опазване на природните местообитания, приета от МС с Решение 122/02.03.2007 г. и 

BG0002103 „Злато поле” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД- 

771/28.10.2008 г.  

ПУП-П3 и външно ел. захранване на имот с идентификатор 00326.54.14 по 

КККР на с. Александрово 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. 

 

/отговорено от РИОСВ - Хасково на 19.10.2021 г./ 


