
Представено от „МОЛЛОВИ 2005“ ООД уведомление за „Промяна на 

предназначението и преустройство на съществуваща сграда в цех за пелети и 

дървопреработка” 

Днес 18.06.2021г. във връзка с постъпило уведомление уведомление за инвестиционно 

предложение с вх. № ПД - 607/09.06.2021г. 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 промяна на предназначението и 

преустройство на съществуваща сграда в цех за пелети и дървопреработка в ПИ 57248.17.62 по 

КККР на с. Полковник Желязово, общ. Крумовград. 

За процеса на пелетиране ще се използва отпадъчна дървесина, 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. 

Предвидените дейности представляват дейности по оползотворяване на неопасни 

отпадъци с кодове R13 (приемане на дървесни отпадъци) и R12 (предварителна обработка – 

смилане, сушене, пелетизиране) по смисъла на Приложение № 2 към §1, т. 13 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците. 

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, че имот с идентификатор ПИ 57248.17.62 по КККР на с. Полковник Желязово, общ. 

Крумовград 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. Най-близко до имота е разположена 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 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 Крумовград и кметство с. Полковник 

Желязово. 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 18.06.2021г./ 


