
Днес, 02.03.2022г., в изпълнение на чл.8, ал.4 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка (Наредба за ЕО), във връзка с представената информация с вх. 

№ ПД-251/15.02.2022г. за „Изменение на Общ устройствен план на община (ОУПО) 

Димитровград, за ПИ с идентификатор 21052.117.24, м. „Отвъде“, гр. Димитровград“ с 

възложител ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД, РИОСВ - Хасково информира за следното: 

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

околната среда (ЗООС): 

Целта на изменението на Общ устройствен план на община (ОУПО) Димитровград, за 

ПИ с идентификатор 21052.117.24, м. „Отвъде“, гр. Димитровград е във връзка с 

инвестиционен интерес за изграждане на фотоволтаичен парк. 

Съгласно действащият ОУП на Община Димитровград, одобрен с Решение 

№793/01.11.2017г. на Об. Съвет - Димитровград, обнародван в ДВ. бр. 94/24.11.2017 г., 

поземления имот, касаещ разработката се намира извън строителни граници на гр. 

Димитровград и граничи: на север с поземлени имоти в масив 117-ниви, на изток и запад със 

земеделски път, на юг с жп линия Калотина запад-Волуяк-София-Пловдив-Димитровград-

Свиленград. 

Поземлен имот 21052.117.24, област Хасково, община Димитровград, гр. 

Димитровград, п.к. 6400, м. ОТВЪДЕ, е вид собств. Общинска частна, вид територия 

Земеделска, категория 6, НТП Друг вид нива, с площ 134390м2. 

Предвид разпоредбите на чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредбата за ЕО изменението на ОУП 

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 имот с идентификатор 21052.117.24 по КК на гр. Димитровград, за който се 

предвижда изменение на ОУП за фотоволтаична централа 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 (в непосредствена 

близост) е разположена защитена зона BG0000578 „Река Марица” за опазване на природните 

местообитания, приета от МС с Решение №122/02.03.2007г. 

 

Изменението на ОУП за фотоволтаична централа за имот с идентификатор 

21052.117.24 по КК на гр. Димитровград 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 02.03.2022г./ 


