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Изх. №ПД-170/14.04.2016г. 

 

До  
„Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД  

 

ОТНОСНО: Процедура за получаване на разрешение за временно ползване на земеделски 

земи в изпълнение на изискванията на чл. 59б, ал.3, т.4 от Правилник за прилагане на Закона 

за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ) с цел извършване на сондажни дейности.  

 

Във връзка с Ваше писмо с Вх.№ ПД-170/12.04.2016г. на РИОСВ-Хасково за процедура за 

получаване на разрешение за временно ползване на земеделски земи в изпълнение на 

изискванията на чл. 59б, ал.3, т.4 от Правилник за прилагане на Закона за опазване на 

земеделските земи (ППЗОЗЗ) с цел извършване на сондажни дейности, на основание чл.6а 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, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 94 от 

30.11.2012 г.), Ви уведомявам следното: 

Временно ползване на земеделски земи в изпълнение на изискванията на чл. 59б, ал.3, т.4 от 

Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ) с цел 

извършване на сондажни дейности, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.  

Възложителят предвижда да получи разрешение за временно ползване на земеделски земи в 

изпълнение на изискванията на чл. 59б, ал.3, т.4 от Правилник за прилагане на Закона за 

опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ) с цел извършване на сондажни дейности. Имотите, 

предмет на инвестиционното предложение са с №№ 005031 (НТП нива), 014168 (НТП нива), 

001033(НТП временно неизползвана нива), 014188 (НТП трайно насаждение), 000157 (НТП 

пасище с храсти), 000659 (НТП изоставена нива), 000222 (НТП пасище, мера). Всички имоти 

са общинска собственост. Предвидените 7 бр. сондажи са описани в съгласувани годишни 

работни проекти за 2016г. от Министерството на енергетиката. Сондажните дейности, 

предвидени за изпълнение от ДПМ Крумовград ЕАД в концесионната площ „Хан Крум“ и 

геолого-проучвателна площ „Кесебир“ са с максимална дълбочина до 300м, чрез ядково 

сондиране. 

Имотите, предмет на инвестиционното предложение не попадат в границите на защитени 

територии  по смисъла на Закона за защитените територии. Имоти №№005031, 014168, 

001033 не попадат в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Имоти 

№№ 014188, 000157, 000659 и 000222 попадат в защитена зона BG0001032 „Родопи 

Източни” за опазване на природните местообитания, приета с Решение на МС № 

122/02.03.2007г.  

Посочените по–горе дейности свързани с получаване на разрешение за временно ползване на 

земеделски земи с цел геолого-проучвателни сондажни дейности не попадат в позициите на 

Приложения № 1 и № 2 на ЗООС и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от 

Закона за опазване на околната среда процедури по ОВОС и екологична оценка. 

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на 

инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно 

въздействие върху защитена зона BG0001032 „Родопи Източни”. 



В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така 

заявеното инвестиционно предложение, преценката на компетентния орган е, че не е 

необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. 

 

Настоящото се отнася само за така заявените параметри на дейностите и не отменя 

необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други 

закони и подзаконови нормативни актове. 

 

При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности или на някои от 

обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен да 

уведоми незабавно РИОСВ за промените. 

 

 

 

 

инж. Д. Илиев 

Директор на Регионална инспекция по   

околната среда и водите- Хасково 


