
Представено от „МЕ. ДЕМИР“ ООД уведомление за инвестиционно предложение за 
„Изграждане на площадка за събиране и разкомплектоване на ИУПМС“ 

 

Във връзка с постъпило в РИОСВ – Хасково уведомление за инвестиционно предложение с 
вх. № ПД-120/23.03.2017г. относно горепосоченото, допълнителна информация и на основание чл. 
5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда (Наредбата за ОВОС) Ви информираме за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от ЗООС: 

От представената информация става ясно, че предвиждате обособяване на част от имот № 
000749 в землището на гр. Симеоновград, като площадка за събиране и разкомплектоване на 
ИУПМС. 

В имота, с обща площ 1,164 дка има две съществуващи сгради с дървена конструкция – 
сграда за търговия – 77м2 и двуетажна сграда за обществено хранене-54м2. Има и два навеса, които 
ще се разрушат и на тяхно място се предвижда изграждане на хале с клетки, където ще се 
извършват дейностите по ИП. Сградата ще бъде метална конструкция от сглобяеми елементи с 
панели и няма да има връзка с канализацията. Имотът е електрифициран и водоснабден. Има 
съществуваща пътна инфраструктура, която ще се ползва. За отвеждане на отпадъчните битово-
фекални води ще се изгради водоплътна изгребна яма. 

На този етап може да бъде определено, че предвидените от Вас дейности, попадат в обхвата 
на т. 11, буква „д” от Приложение 2 на ЗООС и съгласно чл.93, ал. 1, т.1 от същия, 
инвестиционното предложение 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 на направената справка се 
установи, че имот № 000749, с площ 1,164 дка, НТП др. селищна територия в землището на гр. 
Симеоновград, в който се предвижда изграждане на площадка за събиране и разкомплектоване на 
ИУМПС не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените 
територии, но попада в обхвата на защитена зона BG0000578 „Река Марица”, 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. 1от 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 11.09.2007г., посл. 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, която процедура се съвместява с преценката за необходимостта от извършване на 
ОВОС. 

 

 

Копие на писмото е изпратено до община Симеоновград. 

 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 06.04.2017г./ 


