
Днес, 23.02.2021 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 Изменение на Общия устройствен план (ОУП) на 

община Ивайловград от Община Ивайловград, 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 и документация става ясно, че 

Община Ивайловград предвижда изменение на ОУП на общината, включващо 

поземлен имот с идентификатор 57145.32.2017 по КККР на с. Покрован, общ. 

Ивайловград, поземлен имот с идентификатор 77520.82.409 по КККР на с. Хухла, общ 

Ивайловград и поземлени имоти с идентификатор 32024.37.432 и 32024.58.546 по 

КККР на гр. Ивайловград за изграждане на фотоволтаична централа. 

Изменението на ОУП на община Ивайловград попада в обхвата на разпоредбата 

на чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредбата за ЕО и 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): 

Поземлените имоти с идентификатор 32024.37.432, 32024.58.546 по КККР на гр. 

Ивайловград, 57145.32.207 по КККР на с. Покрован и 77520.82.409 по КККР на с. 

Хухла, общ. Ивайловград, за които се предвижда изменение на ОУП на община 

Ивайловград с цел промяна предназначението им за изграждане на фотоволтаична 

електроцентрала не попадат в границите на защитени територии по смисъла на 

Закона за защитените територии, но попадат в обхвата на защитена зона BG0001032 

„Родопи Източни”, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007 г. за опазване на 

природните местообитания, а имот с идентификатор 77520.82.409 попада и в обхвата на 

защитена зона BG0002106 „Язовир Ивайловград” за опазване на дивите птици, 

обявена със Заповед № РД- 845/17.11.2008 г. 

Съгласно Единната информационната система за защитените зони от 

екологичната мрежа Натура 2000 поземлен имот с идентификатор 32024.37.432 в по-

голямата си част представлява местообитание 6220 Псевдостепи с житни и 

едногодишни растения от клас Thero Brachypodietea, поземлен имот с идентификатор 

32024.58.546 представлява местообитание 5210 Храсталаци с Juniperus spp., в голяма 

част от поземлен имот с идентификатор 57145.32.207 са разпространени местообитания 

6220 Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero Brachypodietea, 

6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-

Brometalia), 91М0 Балкано-панонски церово- горунови гори, в поземлен имот с 

идентификатор 77520.82.409 са разпространени местообитания  6220 Псевдостепи с 

житни и едногодишни растения от клас Thero Brachypodietea, 6210 Полуестествени 

сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia). 

При проверка за допустимост във връзка с чл. 37, ал. 2, по реда на чл. 12, ал. 2 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.) се установи, че изменението на ОУП на община Ивайловград за 

поземлени имоти с идентификатор 32024.37.432, 32024.58.546 по КККР на гр. 



Ивайловград, 57145.32.207 по КККР на с. Покрован и 77520.82.409 по КККР на с. 

Хухла с цел промяна предназначението им за изграждане на фотоволтаична 

електроцентрала е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002106 „Язовир 

Ивайловград“ при спазване на забраните определени със заповедта за обявяването й. 

Така представеното изменение на ОУП 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 цитираните защитени зони 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 изменението на 

ОУП върху защитените зони ще бъде извършена на етап внасяне на искане за 

преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. 

 

 

 

/отговорено от РИОСВ - Хасково на 22.02.2021 г./ 


