
Днес, 13.12.2021 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 

инвестиционно предложение вх. № ПД-1315/24.11.2021 г. и допълнителна информация 

с вх. № ПД-1315/30.11.2021 г. за изграждане на фотоволтаична електроцентрала 

(ФтЕЦ) с индикативна инсталирана мощност до 400 MW и на прилежащата техническа 

инфраструктура за присъединяване на ФтЕЦ към електропреносната мрежа високо 

напрежение на територията на община Хасково в поземлени имоти с идентификатор 

37383.113.220, 37383.113.213, 37383.113.216, 37383.503.132, 37383.113.198, 

37383.500.302 по КККР на с. Книжовник и поземлен имот с идентификатор 

22589.58.203 по КККР на с. Долно Войводино от „ЕНЕРИ БГ 1“ ЕООД, РИОСВ - 

Хасково информира за следното: 

За намерения за изграждане на фотоволтаични и/или соларни 

съоръжения/инсталации/системи/паркове (внасяни под различни наименования) за 

производство на електроенергия при наложителност от промяна на предназначението 

на земята се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 

екологична оценка (ЕО) на изискващия се за такова намерение подобрен устройствен 

план (ПУП), възложен по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ). 

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 

изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФтЕЦ) с индикативна инсталирана 

мощност до 400 MW и на прилежащата техническа инфраструктура за присъединяване 

на ФтЕЦ към електропреносната мрежа високо напрежение на територията на община 

Хасково в поземлени имоти с идентификатор 37383.113.220, 37383.113.213, 

37383.113.216, 37383.503.132, 37383.113.198, 37383.500.302 по КККР на с. Книжовник и 

поземлен имот с идентификатор 22589.58.203 по КККР на с. Долно Войводино. 

Поземлените имоти, в които ще бъде реализирано намерението на възложителя са с 

обща площ 2 790, 634 дка, земеделска територия и НТП пасище. 

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 поземлени имоти с идентификатор 37383.113.220, 

37383.113.213, 37383.113.216, 37383.113.198, 37383.500.302, 37383.503.132 по КККР на 

с. Книжовник и 22589.58.203 по КККР на с. Долно Войводино, за които се предвижда 

изграждане на фотоволтаична електроцентрала 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 поземлените 

имотите (приблизително 1500 м) е разположена защитена зона BG0001034 “Остър 

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

305/31.03.2021 г. 

Изграждането на фотоволтаична електроцентрала 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. 

Предвид, че със заповед № РД-57/24.01.2013г. на МОСВ, са обявени 25 бр. 

вековни дървета (с координатни точки посочени в цитираната заповед), част от които 

са в непосредствена близост до границата на поземлени имоти с идентификатор 

37383.113.220 и 37383.113.213, следва искането за преценка ЕО да съдържа 

информация от експертно становище за въздействието, което реализацията и 

експлоатацията на фотоволтаичната електроцентрала биха оказали върху вековните 

дървета и какво е оптималното разстояние между фотоволтаичната електроцентрала и 

вековните дървета, при което това въздействие може да се избегне. 

 

/отговорено от РИОСВ - Хасково на 13.12.2021 г./ 


