
Представено от „БАЛКАНИКА“ ЕООД уведомление за инвестиционно предложение за 

„Преустройство на съществуваща складова сграда в цех за производство на пелети в ПИ 

48996.106.938 гр. Момчилград“ 

Днес 19.10.2021г. във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с 

вх. № ПД-1054/24.09.2021г., допълнителна информация към него с вх. № ПД-

1054(2)/14.10.2021г 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) РИОСВ – Хасково Ви 

информира за следното: 

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

Целта на инвестиционното предложение е преустройство на съществуваща складова 

сграда в цех за производство на пелети в ПИ 48996.106.938 гр. Момчилград. 

За процеса на пелетиране ще се използват отпадъци от дърводобив, няма да се 

използват свързващи вещества и вода. При процеса не се формират производствени отпадъчни 

води. 

Пелетирането се разделя на следните процеси: раздробяване на материала; изсушаване 

до необходимата за пелетиране влажност; пренос на материала подлежащ на пелетиране; 

пелетиране и пресяване; опаковане на готовите пелети. 

Не се предвижда промяна в съществуващата пътна инфраструктура. Обектът е захранен 

с питейна вода от съществуваща водопроводна мрежа. 

Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 11 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 ПИ 48996.106.938 по КК на гр. Момчилград в който ще се реализира ИП не попада 

в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и 

в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Близко разположена е - ЗЗ BG 

0001032 „Родопи Източни”, за опазване на природните местообитания на дивата флора и 

фауна, обявена със Заповед № РД-267/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите. 

Инвестиционното предложение 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 

(Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018 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. 

Дадени са указания за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта 

от извършване на ОВОС. 

Копие от писмото е изпратено до община Момчилград. 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 19.10.2021г./ 


