
Днес, 02.12.2021 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 ПУП-ПЗ за поземлени имоти 

с идентификатор 54033.125.20, 54033.126.8, 54033.130.5, 54033.136.11, 54033.139.5 по 

КККР на с. Оряхово, общ. Любимец, обл. Хасково за фотоволтаична централа от „ЮГ - 

3000“ ООД, 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 информация става ясно, че се предвижда 

изработване на проект за ПУП-ПЗ за поземлени имоти с идентификатор 54033.125.20, 

54033.126.8, 54033.130.5, 54033.136.11, 54033.139.5 по КККР на с. Оряхово, общ. 

Любимец, обл. Хасково за фотоволтаична централа. Имотите са земеделска територия с 

НТП нива и обща площ 53,703 дка. 

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 ПИ с №54033.125.20, ПИ 54033.126.8, ПИ 54033.130.5, ПИ 

54033.136.11, ПИ с №54033.139.5  в землище на с. Оряхово, общ. Любимец не попадат 

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

попадат в обхвата на защитена зона от Екологичната мрежа Натура 2000 - BG0000212 

„Сакар“ за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, обявена 

със Заповед № РД-313/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите. 

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

31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.   

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ПУП-ПЗ върху 

защитената зона ще се извърши след внасяне на искане за преценяване на 

необходимостта от извършване на екологично оценка, в която задължително да се 

съдържа информация за наличие на дървесна растителност в имотите предмет на 

ПУП – ПЗ. 

Копие на писмото е изпратено и до кмета на Община Любимец 

 

/отговорено от РИОСВ - Хасково на 01.12.2021 г./ 


