
Представено от Х. С. Й. уведомление за инвестиционно предложение за 
„Изграждане на къщи за гости и заведение за хранене” 

 

Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД- 
174/04.05.2017г. 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, обн. ДВ, бр. 25 от 18 март 2003г., посл. изм. и доп. 
ДВ, бр. 12 от 12.02.2016г., в сила от 12.02.2016г.) РИОСВ – Хасково Ви информира за 
следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от ЗООС: 
Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на 4 броя къщи за гости / 

по 60 кв.м./ и заведение за хранене /ЗП-150 кв.м./ в поземлени имоти с №023013 /нива с 
площ 0,508 дка/ и №023011 /нива с площ 2,680 дка/ в землището на с. Нановица с ЕКАТТЕ 
51097, общ. Момчилград, обл. Кърджали. Имотите имат обща граница с местен път, язовир, 
водостопанско съоръжение, пасище, ливада и зеленчукова градина. С решение № 
65/28.04.2017г. общински съвет Момчилград разрешава изработване на ПУП-ПЗ за имотите 
и отреждането им за „смесена общественообслужваща зона“. Съгласно становище на ВиК 
ООД Кърджали обектът може да бъде водоснабден от водопровод изпълнен с Ф1" 
стоманени тръби, преминаващ по път, граничещ с имотите. Битовите отпадъчни води ще се 
отвеждат до шахта за периодично почистване. Обектът ще бъде присъединен към 
електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД – КЕЦ 
Момчилград посредством ново КТП. Предвидените изкопни дейности се ограничават до 
изграждането на фундаментите на предвидените сгради, като при изкопните дейности не се 
предвижда използването на взрив. 

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, какъвто е Вашият случай, може да се 
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). 

Съгласно изискванията на чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, постъпилата 
документация бе изпратена в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив, 
за изразяване на становище относно допустимостта на инвестиционното предложение 
спрямо режимите, определени в ПУРБ на ИБР и в ПУРН на ИБР. Предвид полученото в 
РИОСВ - Хасково становище на БД ИБР - Пловдив, инвестиционното предложение е 
допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на 
околната среда при спазване на определени условия, посочени в становището. 

На този етап може да бъде определено, че предвидените дейности, попадат в обхвата 
на т. 10 буква „б“ 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 имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение не 
попадат 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. Близко разположена е BG 0001032 „Родопи Източни”, определена съгласно 
изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания, приета от 
Министерски съвет с Решение № 122/02.03.2007г. 



 2

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 Момчилград и кметство с. Нановица. 
 

 
/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 16.08.2017г./ 


