
 

Днес, 13.12.2021г., в изпълнение на чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), във връзка с 

постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Хасково 

уведомление от „В77 Активи“ ЕООД с вх. № ПД-1250/03.11.2021г. за „Изменение на Подробен 

устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на УПИ VII-9044, кв. 8в по плана на село 

Георги Добрево, община Любимец за изграждане на обект „Фотоволтаична електроцентрала“, 

допълнително внесено уведомление за изготвяне на план/програма с вх. № ПД – 

1250(1)/11.11.2021г. и издадено Решение № ХА - 7/10.12.2021г., РИОСВ Хасково информира за 

следното: 

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

среда (ЗООС): 

Съгласно постъпилата информация се предвижда изработване на проект за изменение на 

ПУП – ПЗ на УПИ VII - 9044, кв.8В по плана на село Георги Добрево, общ. Любимец за 

изграждане на фотоволтаична електроцентрала. Изградения ФЕЦ ще бъде свързан към 

съществуващата електропреносна мрежа. 

На основание чл. 2, ал. 2, т. 1 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 реализацията на посоченият ПУП-ПЗ не попада в границите на защитени 

територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада изцяло в защитена зона 

по НАТУРА 2000: BG 0000212 „Сакар“ за опазване на природните местообитания и на дивата 

флора и фауна, обявена със Заповед №313/31.03.2021г. на МОСВ;  

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, 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.  

При извършена проверка за допустимост по чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС, бе 

установено, че ПУП-ПЗ е допустим по отношение на Заповед РД-313 от 31 март 2021 г. на 

МОСВ за обявяване на BG 0000212 „Сакар“ за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна.  

След преглед на представената информация, предвид характера и местоположението на 

реализацията на ПУП-ПЗ е извършена преценка на вероятната степен на отрицателно 

въздействие, според която ПУП-ПЗ няма вероятност да окаже значително отрицателно 

въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на 

опазване в горе цитираната защитена зона. 

 

 

Дадени са указания за провеждане на процедурата по преценяване необходимостта 

от извършване на ЕО. 

 

 

/отговорено от РИОСВ-Хасково на 13.12.2021г. / 


