
Днес, 09.02.2021г., 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-98/26.01.2021г. за „Промяна предназначението на земеделска земя в обхвата на ПИ с 

идентификатор 73585.133.291 по КК на с. Тънково, общ. Стамболово“ с възложител „ГАЛИНИ“ 

ЕООД, РИОСВ - Хасково информира за следното: 

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

среда (ЗООС): 

Поземлен имот 73585.133.291, област Хасково, община Стамболово, с. Тънково, м. 

КОРИЯТА, вид територия Земеделска, категория 8, НТП Пасище, площ 26121м2. 

За намерения за изграждане на фотоволтаични и/или соларни 

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

електроенергия няма изрично формулирана позиция или близка по наименование в Приложение № 1 

или № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на процедура по 

задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или на преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС по реда на Глава шеста, Раздел III от ЗООС. Независимо от 

липсата на изрична позиция в тези приложения при намерения за изграждане на фотоволтаични и 

соларни паркове в извън урбанизирани територии (извън регулационните граници на населени места 

и селищни образувания), при наложителност от промяна на предназначението на земеделска земя 

или изключване от горски фонд 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). 

Целта на проекта е промяна предназначението на земеделска земя в промишлена /за 

изграждане на фотоволтаичен парк/ в обхвата на ПИ с идентификатор 73585.133.291 по КК на с. 

Тънково, общ. Стамболово. С плана за застрояване се предвижда изграждане на фотоволтаичен парк 

с обща инсталирана мощност 2,5MWp. 

ПУП-ПЗ 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 – ПЗ 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 ПИ с идентификатор 73585.11.291 с НТП „пасище“ в землище на с. Тънково, общ. 

Стамболово, в който се предвижда изграждане на фотоволтаичен парк 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 ПИ с идентификатор 73585.11.291 в 

землище на с. Тънково, общ. Стамболово е разположена защитена зона BG0001032 „Родопи 

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

отстояние 3796 м/. 

Така представен, 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) 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 09.02.2021г./ 

 

 

 ……………………………………………….. 

     

 ……………………………………………….. 

 

  /име, длъжност и подпис/ 


