
Днес, 23.06.2021 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 Специализиран подробен устройствен план (СПУП) на 

поземлени имоти с идентификатор 75085.150.9901 и 75085.194.20 по КККР на с. 

Узунджово, общ. Хасково, обл. Хасково от Община Хасково, РИОСВ - Хасково 

информира за следното: 

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

околната среда (ЗООС): 

От представеното задание за проектиране на СПУП и представената в 

уведомлението информация става ясно, че се предвижда обособяване на индустриален 

парк в поземлени имоти с идентификатор 75085.150.9901 и 75085.194.20 по КККР на с. 

Узунджово, общ. Хасково. Разработването на СПУП е необходимо за създаване на 

адекватна градоустройствена основа за развитие на инвестиционно намерение за 

специализирана промишлена зона за Въглеродно неутрален индустриален парк на обща 

територия от 3570 дка. Предвижда се окрупняване на площите и проектиране на нова 

инфраструктура. 

Поземлен имот с идентификатор 75085.150.9901 с НТП „за друг вид 

застрояване“ и поземлен имот с идентификатор 75085.194.2 с НТП „за летище, 

аерогара“ са обособени като самостоятелна урбанизирана територия, извън 

регулационните граници на населеното място в землището на с. Узунджово. 

Специализираните подробни устройствени планове попадат в обхвата на т. 9.1 

от Приложение № 2 на Наредбата за ЕО и на основание чл. 2, ал. 2, т. 1 от същата 

наредба подлежат 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 имоти с идентификатор 75085.150.9901 и 75085.194.2  по КККР 

на с. Узунджово, общ. Хасково, за които се предвижда специализиран ПУП 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 имотите е разположена защитена зона BG0001031 „Родопи Средни”, приета от МС 

с Решение № 661/16.10.2007 г. за опазване на природните местообитания 

(приблизително 3200 м.). 

Специализираният ПУП 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. 

 

 

/отговорено от РИОСВ - Хасково на 22.06.2021 г./ 


