
ИНФОРМАЦИЯ 

 
(на основание чл. 25 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета 

и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) (ПМС 201/31.08.2007 г., ДВ. 

бр.73 / 2007 г., изм. и доп.) 

 

 

ОТНОСНО: Доклад за оценка на степента на въздействие на План за „Изменение на 

Общ устройствен план на община Искър и изработване на Подробен устройствен 

план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) и парцеларни планове за елементите на 

техническата инфраструктура за ПИ № 55782.500.69, м. „Пладнището“, гр. Искър, 

община Искър, област Плевен“ върху защитена зона (ЗЗ) BG0000613 „Река Искър“, за 

опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна. 

 

1. Предвижда се изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на община Искър 

в обхвата на ПИ № 55782.500.69, м. „Пладнището“, гр. Искър, като ще се изработи ПУП – 

ПЗ и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за посочения 

имот с цел изграждане на фотоволтаичен парк за производство на електроенергия (с цел 

продажба) с мощност до 10 MW. Територията, в която попада ПИ № 55782.500.69, е 

определена като „Кариера с право на промяна на предназначението на земята“. Имотът е 

образуван при делба на ПИ № 500066, гр. Искър, в който е съгласувано ИП „Добив и 

първична преработка на строителни материали – пясък и чакъл, подземни богатства по чл. 

2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ, от находище „Пладнището“, гр. Искър, община Искър, област Плевен“ 

(с Решение № ПН 36 ПР/2016 г. на РИОСВ – Плевен).  

ПИ № 55782.500.69 е с площ 145812 кв. м и начин на трайно ползване „друг вид 

земеделска земя“, земеделска територия, съгласно приложената Скица № 15-529584-

14.06.2019 г. на СГКК – гр. Плевен. За имота се предвижда Предимно производствена (Пп) 

устройствена зона с конкретно отреждане „За производство на електроенергия от 

възобновяеми източници – фотоволтаична електроцентрала“. 

Реализацията на плана не е свързана с изграждане на нова пътна инфраструктура или 

промяна на съществуващата.  

Планът не попада в границите на защитени територии (ЗТ) по смисъла на Закона за 

защитените територии (ЗЗТ). 

Планът попада в границите на следната защитена зона (ЗЗ) по смисъла на Закона за 

биологичното разнообразие (ЗБР): 

- BG0000613 „Река Искър“, за опазване на природни местообитания и на дивата 

флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. 

на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.), изм. с Решение № 615/2020 г. на 

Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 79/2020 г.), изм. с Решение № 588/2021 г. (обн. ДВ, бр. 

67/2021 г.). 

 

2. За плана има представен в РИОСВ – Плевен Доклад за оценка за степента на 

въздействие на План за „Изменение на Общ устройствен план на община Искър и 

изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) и 

парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за ПИ № 

55782.500.69, м. „Пладнището“, гр. Искър, община Искър, област Плевен“ върху 

защитена зона (ЗЗ) BG0000613 „Река Искър“, за който е дадена положителна оценка на 

качеството, с изх. № 681(19)/16.03.2023 г. на РИОСВ – Плевен. 

 



На основание чл. 25 (2) от Наредбата за ОС, всички заинтересувани лица могат да 

депозират пред РИОСВ – Плевен писмени мотивирани становища по инвестиционното 

предложение и доклада в срок до 18.04.2023 г., на адрес: гр. Плевен, ул. „Ал. 

Стамболийски“, № 1 А. 


