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ДО  

УПРАВИТЕЛЯ НА 

„СИМС 2015” ЕООД 

ул. „Първи май“ №1 

град Момчилград 

 

 

КОПИЕ ДО: 

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД 

КМЕТСТВО СЕЛО БАГРЯНКА 

 

 

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за 

търговия с черни и цветни метали, разкомплектоване на излезли от употреба моторни 

превозни средства и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване в поземлен 

имот № 003105 в землището на с. Багрянка, общ. Момчилград, обл. Кърджали 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КУЦЕВ, 

 

Приемаме представеното уведомление за горното инвестиционно предложение, като 

информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от Закона за 

опазване на околната среда (ЗООС), чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на ОВОС (приета с ПМС № 59/2003г., изм. и доп. ДВ бр. 80/2009г., изм. и доп. ДВ 

бр. 29/2010г, изм. Доп. Дв. бр. 3/2011, изм. Доп. Дв. бр. 94/2012) и като уведомление по чл. 10, 

ал. 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 (ДВ. бр.73/2007 г. изм. Доп. Дв. бр. 94/2012). 

На основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС и чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви 

информираме за следното: 

 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната 

среда (ЗООС, ДВ бр.91/2002г.): 

Предмет на инвестиционното предложение е „Изграждане на площадка за търговия с 

черни и цветни метали, разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства 

и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване в поземлен имот № 003105 в 

землището на с. Багрянка, общ. Момчилград, обл. Кърджали; вид на собствеността - частна, 

съгласно скици издадени от Общинска служба „Земеделие“ – гр. Момчилград. Възложителят 

има сключен Договор за наем от 01.08.2015г. за ползване на недвижим имот, представляващ 

земя и сграда, което му дава право да бъде възложител на инвестиционното предложение по 

смисъла на § 1, т. 20 от допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда - 

„Възложител на инвестиционното предложение” е обществен орган, физическо или 

юридическо лице, което по реда на специален закон, нормативен или административен акт 

има право да инициира или кандидатства за одобряване на инвестиционно предложение. 

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, 
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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: 

На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата 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.) инвестиционното предложение подлежи на процедура по 

оценка за съвместимостта. Съгласно изискванията на чл.31, ал.4 във връзка с ал. 1 от ЗБР, 

процедурата по оценка за съвместимостта се извършва чрез изискващата се процедура по реда 

на глава шеста от ЗООС, в конкретния случай – чрез процедурата по преценяване на 

необходимостта от ОВОС. 

Съгласно предоставената информация от възложителя и от направената справка се 

установи, че имота, в който ще се реализира инвестиционното предложение не попада 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 № 

661/16.10.2007г. 

На основание на чл. 40, ал. 3 от Наредбата по ОС и въз основа критериите по чл 16 от 

Наредбата по ОС, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, 

според която инвестиционното предложение за „Изграждане на площадка за търговия с черни 

и цветни метали, разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и 

излязло от употреба електрическо и електронно оборудване в поземлен имот с №003105 

землище на с. Багрянка, общ. Момчилград, обл. Кърджали“ няма вероятност да окаже 

отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на 

видове, включително птици, предмет на опазване  в горецитираната близкоразположена 

защитена зона BG 0001032 „Родопи Източни” поради следният мотив: ИП ще се реализира в 

имот с НТП „депо-втор. суров.”. 

 

ІІІ. Указания за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС: 

Във връзка с чл.7, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за ОВОС (приета с ПМС № 59/2003г., изм. 

и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г. ), Ви информираме за следното: 

 Искането с приложената към него информация за Вашето инвестиционно предложение 

за „Изграждане на площадка за търговия с черни и цветни метали, разкомплектоване на 

излезли от употреба моторни превозни средства и излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване в поземлен имот № 003105 в землището на с. Багрянка, общ. 

Момчилград, обл. Кърджали“ е изпратено по компетентност за консултация с РЗИ 

Кърджали, като е поставен срок за изразяване на становище от тяхна страна -10 дни от 

получаването на искането; 

 Времето за провеждане на консултации не се включва в срока по чл. 93, ал. 5 от ЗООС, 

който е един месец от внасяне на искането. 

 

Обръщаме внимание на кметство село Багрянка, общ. Момчилград, предвид изискванията 

на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, в срок до 3 дни от получаване на информацията по 

приложение №2, да осигурят обществен достъп до същата за най-малко 14 дни, като 

поставят съобщение на интернет страницата си (ако има такава) и на обществено 

достъпно място в сградата на общината и кметството за изразяване на становища от 

заинтересувани лица. В срок до 3 дни след изтичане на определения срок кметство село 

Багрянка, общ. Момчилград изпращат служебно резултатите от обществения достъп, в 

т.ч. и начина на тяхното осигуряване в РИОСВ Хасково. 
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Към искането с приложената към него информация за Вашето инвестиционно 

предложение трябва да бъде приложен и документ за платена такса в размер на 500лв., 

съгласно чл. 1, ал. 5, т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ 

(ПМС 136/от 19.05.2011г, ДВ. бр.39/2011, изм. доп., бр.73/2012, изм. доп., бр.94/2012), по 

банкова сметка: 

 

IBAN: BG44UBBS80023110028210 

BIС код на банката: UBBS BGSF 

TБ OББ АД – за РИОСВ – Хасково 

 

 

 

 

 

 

 

С уважение, 

 

ИНЖ. ДИМИТЪР ИЛИЕВ 

Директор на Регионална инспекция 

по околната среда и водите град Хасково 

 

 

 

 


