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Изх. № ПД-181/19.05.2012г. 

 

До 

Управителя на  

„ЕКОБУЛТРЕЙД” ЕООД 

ул. „Миньорска” №6,  

блок „Роза”, вх. Б, ет.1, ап.3 

гр. Кърджали 

 

Копие: 

До кмета на общ. Хасково, обл. Хасково 

 

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение за откриване на «Площадка за 
изкупуване, временно съхранение и транспортиране на отпадъци от хартия, стъкло, черни 
цветни метали, негодни акумулаторни батерии и ИУЕЕО» в поземлен имот „Открита площ – 
200 кв.м.”, разположен на територията на железопътната инфраструктура със стопанско 
предназначение, намираща се в гр. Хасково, район на жп гара Хасково – товарна, общ. 
Хасково, обл. Хасково  

 

Г-жо Чепишева, 

 
Приемаме представеното уведомление като информиране на компетентния орган по 

околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, 
ДВ бр.91/2002г., изм. и доп. бр. 32 от 24.04.2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) и чл. 4, ал. 1 от 
Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (приета с ПМС № 59/2003г., изм. 
ДВ бр. 3 от 11 Януари 2011г.). На основание чл.5, ал.1 от Наредбата за ОВОС, Ви 
информираме за следното: 

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

среда (ЗООС):  
Инвестиционното предложение за изграждане на сондажен кладенец за поливане на 

овощни насаждения попада в т. 11, д) на Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на 
Закона за опазване на околната среда (ЗООС, ДВ бр.91/2002г., изм. и доп., бр. 32 от 
24.04.2012 г., в сила от 24.04.2012 г.). Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС инвестиционното 
предложение подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда (ОВОС). Компетентен орган за произнасяне с 
решение е Директорът на РИОСВ - Хасково. 

Във връзка с гореизложеното, трябва да се предприемат стъпки за: 

1. Изготвяне на подробна информация по Приложение № 2 на Наредбата за ОВОС за 
инвестиционното предложение.  

2. Внасяне в РИОСВ – Хасково на: 

 писмено искане, придружено с един екземпляр от информацията по Приложение № 

2 на хартиен и два екземпляра на електронен носител; 

 информация относно обществения интерес към предложението, ако такъв е бил 
проявен; 

 документ за платена такса. 
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II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие: 
Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не попада в 

границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в 
обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-
близко разположената защитена зона е „Родопи Средни” ВG 0001031 за опазване на 
природните местообитания, приета с Решение № 661/16.10.2007г. на Министерски съвет.  

ИП 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 
(обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г.) и подлежи на процедура 
по ОС. 

Предвид характера на инвестиционното предложение, както и обстоятелството, че 
не попада в границите на защитена зона, съгласно чл. 15 от Наредба за ОС, преценката за 

ИП е, че  няма вероятност от отрицателно въздействие от реализацията му върху най-
близко разположената ЗЗ „Родопи Средни” с код BG 0001031, за опазване на природните 
местообитания, поради следното: 

 не се очаква фрагментиране на природните местообитания и местообитания на 
видовете  предмет на опазване в зоната. 

  
 

 

Съгласно тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ (ПМС 

136/ от 19.05.2011г, ДВ бр.39/2011) за издаване на решение, относно необходимостта 

от извършване на ОВОС и ОС, общата такса за заплащане съгласно чл. 1, ал. 1 и чл. 

22, ал. 2 е в размер на 570 лв. при предявяване на искането. Посочената сума може да 

платите по банков път (банкова сметка IBAN: BG44UBBS80023110028210 BIС код на 

банката: UBBS BGSF, TБ OББ АД – за РИОСВ – Хасково).  

 

Цялата документация следва да внесете в РИОСВ – Хасково, ул. “Добруджа” № 14, гр. 

Хасково. 

 

Приложение: Приложение 2 
 

 

 

инж. Д. Илиев 
Директор на регионална инспекция по  
околната среда и водите – Хасково 
 
 


