
Представено от Р. ХАСЪРДЖИЕВ уведомление за инвестиционно предложение за 

„Монтиране на съоръжения за производство на електроенергия посредством 

силата на вятъра“ в поземлен имот с идентификатор 77195.172.76 по КККР на гр. 

Хасково 

 

Днес, 16.11.2021 г. във връзка с представено от Р. ХАСЪРДЖИЕВ уведомление за 

инвестиционно предложение с вх. № ПД-1181/19.10.2021 г. за „Монтиране на 

съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на вятъра“ в 

поземлен имот с идентификатор 77195.172.76 по КККР на гр. 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):  
С инвестиционното предложение се предвижда монтиране на 1 (един) брой 

ветрогенератор с мощност 2 MW в поземлен имот с идентификатор 77195.172.76 по 

КККР на гр. Хасково. В имота ще се обособи площадка с площ 800 кв. м на която ще се 

монтира един ветрогенератор, като на тази площ ще бъде изграден фундамент с 

размери 20х20х2 м, за който чрез фланец ще бъде закрепена кула с ротор и генератор за 

преобразуване на кинетичната енергия на вятъра в електрическа. Генерираното от 

ветрогенератора напрежение ще се трансформира посредством повишаващ 

трансформатор в напрежение 20 kV, което посредством подземен кабел ще се отвежда 

до съществуващ стълб № 27 ТП/БКТП, извод РИТОН. Кабелът за присъединяване ще 

бъде положен в сервитутната зона на полския път, преминаващ покрай имота. 

Във връзка с гореизложеното така представеното инвестиционно предложение 

попада в обхвата на т. 3, буква „и“ 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. 

Във връзка с представеното уведомление и съгласно разпоредбата на чл. 82, ал. 3 

от ЗООС, когато за осъществяване на инвестиционното предложение трябва да се 

развият и други, свързани с основния предмет на оценка, спомагателни или 

поддържащи дейности, те също се включат в изискващата се оценка, независимо дали 

самостоятелно попадат в обхвата на приложения № 1 или № 2 от ЗООС. 

 

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 имот с идентификатор 77195.172.76 по КК на гр. Хасково, в 

който се предвижда монтиране на един ветрогенератор с мощност 2 MW не попада 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 имота (приблизително 3700 м) е разположена защитена зона BG0001031 “Родопи 

Средни” за опазване на природните местообитания, обявена със Заповед № РД- 

351/31.03.2021г.  

Монтирането на един ветрогенератор с мощност 2 MW в имот с идентификатор 

77195.172.76 по КК на гр. 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 

 

/отговорено от РИОСВ - Хасково на 15.11.2021 г./ 

 

 

 


