
Днес, 01.02.2021г., 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-72/20.01.2021г. за „Изменение на ПУП-ПР на с. Капитан Андреево – разширение на кв. 23 и 

създаване на нови квартали 56, 57 и 58“ с възложител община Свиленград, РИОСВ - Хасково 

информира за следното: 

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

среда (ЗООС): 

Целта на проекта е да се измени външната регулация на с. Капитан Андреево, като се 

разшири обхвата на плана за регулация в източна посока до ЖП линия – от юг и изток и АМ Марица 

от север. Разширението включва предимно територии, които с ОУПО са предвидени за смесени 

устройствени зони (Смф). С изработеният проект за изменение на ПУП-ПР са предвидени и 

необходимите промени на уличната регулация, с които уличната мрежа в обхвата на проекта се 

коригира и разширява съобразно имотните граници, очакваната интензивност на движение и нормите 

за проектиране. 

ПУП-ПР попада в обхвата на т. 9. 1 – „Подробни устройствени планове“ от Приложение № 2 

на Наредбата за ЕО. Предвид разпоредбите на чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО ПУП – ПР 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 имоти с идентификатор 36110.501.9028, 36110.501.193, 36110.501.192, 36110.19.564, 

36110.19.565, 36110.501.212,  36110.501.227, 36110.501.211, 36110.501.213,  36110.501.210, 

36110.501.214, 36110.19.134, 36110.19.507, 36110.19.129, 36110.19.538,  36110.19.537, 36110.6.609, 

36110.19.539, 36110.31.616, 36110.31.510, 36110.31.33,  36110.31.686, 36110.563.99, 36110.557.114,  

36110.557.113, 36110.557.112, 36110.557.111, 36110.557.110, 36110.563.100, 36110.31.682,  

36110.31.683, 36110.31.684, 36110.501.9073,  36110.31.545, 36110.28.714 по КК на с. Капитан 

Андреево, общ. Свиленград, за които се предвижда разширение на плана за регулация на селото не 

попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. 

Имоти с идентификатор 36110.501.9028, 36110.501.193, 36110.501.227, 36110.501.9073 не попадат в 

обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Незначителни части от имоти с 

идентификатор 36110.501.192 и 36110.557.110 попадат в обхвата на защитена зона BG0000212 

„Сакар”, приета от  МС с Решение № 661/16.10.2007г. за опазване на природните местообитания. 

Имоти с идентификатор 36110.19.564, 36110.19.565, 36110.501.212, 36110.501.211, 36110.501.213, 

36110.501.210, 36110.501.214, 36110.19.134, 36110.19.507, 36110.19.129, 36110.19.538, 36110.19.537, 

36110.6.609, 36110.19.539, 36110.31.616, 36110.31.510, 36110.31.33, 36110.31.686, 36110.563.99, 

36110.557.114,  36110.557.113, 36110.557.112, 36110.557.111, 36110.563.100, 36110.31.682, 

36110.31.683, 36110.31.684, 36110.31.545, 36110.28.714 изцяло попадат в обхвата на защитена зона 

BG0000212 „Сакар”. 

Така представено, изменението на ПУП-ПР 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) 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 01.02.2021г./ 

 

 ……………………………………………….. 

     

 ……………………………………………….. 

 

  /име, длъжност и подпис/ 


