
Представено от ОБЩИНА КРУМОВГРАД уведомление за инвестиционно 
предложение (ИП) за „Изграждане на площадка за временно съхранение на 
строителни отпадъци“ в ПИ с № 000055, землище с. Скалак, общ. Крумовград, 
обл. Кърджали 
 

Във връзка с представено от ОБЩИНА КРУМОВГРАД уведомление за 
инвестиционно предложение за изграждане на площадка за временно съхранение на 
строителни отпадъци, в съответствие с разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за 
условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
(Наредбата за ОВОС), РИОСВ-Хасково информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от ЗООС:  
Инвестиционното предложение е ново и предвижда изграждане на площадка за 

временно съхранение на строителни отпадъци в имот № 000055, местност „Кая Башъ”, 
землище с. Скалак. Имота е общинска собственост, с начин на трайно ползване 
„пасище с храсти” – девета категория. Инвестиционното предложение касае 
складиране на строителни отпадъци, които на по-късен етап ще се рециклират и 
готовата фракция ще се влага в строителството с цел изпълнение на изискванията на 
Наредбата за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани 
строителни материали. Основния поток отпадъци към площадката ще е от 
строително-монтажни работи, разрушаването на сгради и извършването на ремонтни 
дейности. Площадката, която се предвижда да приема строителните отпадъци ще е с 
площ 133,7 дка и ще приема широк спектър отпадъци, като материали от бетон, тухли, 
керемиди, керамични изделия, материали на основата на гипс и други с неопасен 
характер. Голямата площ на имота ще даде възможност на по-късен етап да се 
изградят съоръжения за рециклирането на отпадъците и връщането им отново в 
строителството. 

Съгласно разпоредбите на чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно 
предложение, включено в приложение № 1 или № 2, се изисква и изготвянето на 
самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2, РИОСВ-Хасково счита за 
целесъобразно да допусне извършването на само една от оценките по реда на глава 
шеста от ЗООС, която в случая да е процедурата по преценяване необходимостта от 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).  

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 11 буква „б” от 
Приложение 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС подлежи на процедура 
по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС. На основание чл. 93, 
ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът 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 направената 
справка се установи, че ПИ №000055, с площ 133.701 дка, НТП пасище с храсти в 
землището на с. Скалак, общ. Крумовград, в който се предвижда изграждане на 
площадка за временно съхранение на строителни отпадъци не попада в границите на 
защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в 
обхвата на защитена зона BG0001032 „Родопи Източни”, приета от МС с Решение № 
122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от 
Наредбата 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. 94 от 30.11.2012 г.) 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. 

Оценката съвместимост на инвестиционното предложение с предмета и целите 
на опазване на защитената зона ще се извърши на етап внасяне на информацията по 
Приложение № 2 към чл. 6 на Наредбата за ОВОС. 

 
Копие на писмото е изпратено до кметство с. Скалак. 
 
 
    /отговорено от РИОСВ-Хасково на 14.09.2016 г./ 


