
Днес, 23.03.2022г., 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-407/04.03.2022г. за „ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 39668.65.37 с. Крепост, 

община Димитровград – за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с обща 

мощност до 1,5MWр“ с възложител „ММ КОНСУЛТ“ ООД, РИОСВ - Хасково информира 

за следното: 

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

околната среда (ЗООС): 

Целта на проекта е изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 39668.65.37 с. 

Крепост, община Димитровград – за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с обща 

мощност до 1,5MWр. 

Поземлен имот 39668.65.37, област Хасково, община Димитровград, с. Крепост, м. 

ГЕРМИТЕ, е вид територия Земеделска, категория 7, НТП Овощна градина, с площ 19698 м2. 

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). 

Предвид разпоредбите на чл. 2, ал. 2, т. 4 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 имот с идентификатор 39668.65.37 по КК на с. Крепост, общ. Димитровград, за 

който се предвижда ПУП-ПЗ 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 е разположена защитена зона BG0000434 „Банска 

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

(приблизително 2800.). 

ПУП-ПЗ на имот с идентификатор 39668.65.37 по КК на с. Крепост, общ. 

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 23.03.2022г./ 


