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Изх. № ПД-555/27.09.2012г. 
 
До Управителя 
на „Свила Трейдинг“ ООД  
пл. „Градска болница“ № 1,  
Търговски комплекс 21-ви век, ет. 5, офис 13 
6300 гр. Хасково 
 
Копие  
До Кмета на община Хасково 
гр. Хасково, обл. Хасково 
 
 
ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение: „изграждане на мини тец за производство на електрическа и 
топлинна енергия от биомаса, чрез термична газификация с мощност до 1 500 KW в имот с идентификатор 77195.732.12 
на УПИ XIII, кв.11 ИИЗ по кадастрален план на гр. Хасково” 
 
Уважаеми г-н Захариев, 
 

 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) и 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 ) 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.).  

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС, чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС и чл. 
40, ал. 2 от Наредбата по ОС, Ви информираме за следното:  
 
I. По отношение изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, ДВ бр.91/2002г., изм. и 
доп. бр. 32 от 24.04.2012 г., в сила от 24.04.2012 г., изм. бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 01.07.2012 г., изм. и доп., бр. 53 
от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г.):   
 

Съгласно представената информация с уведомление вх. № 555/20.09.2012, става ястно, че с Вашето намерение 
предвиждате изграждането изграждането на Мини ТЕЦ на отпадна биомаса с капацитет на електропроизводство 1500 kW. 
Мини ТЕЦ-а работи на принципа на термо-химичната газификация на биомасата, при което се произвежда нискокалоричен 
генераторен газ, който се използва от двигатели с вътрешно горене на синхронни генератори. 

 
От предоставената документация става ясно, че за реализиране на инвестиционното намерение е необходимо да се 

изработи ПУП/ПЗ. Тъй като предвижданията и обхвата на инвестиционното предложение съответстват на предвижданията и 
обхвата на изработвания ПУП, считаме за целесъобразно да допуснем прилагането на разпоредбата на чл. 91, ал. 2 от 
Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и извършването само на една от оценките по реда на глава шеста на ЗООС, 
която в случая да е процедурата попреценяване необходимостта от въздействието върху околната среда (ОВОС). На този 
етап може да бъде определено, че предвидените от Вас дейности, попадат в обхвата на  т. 3, а) от Приложение 2, към чл. 93, 
ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС. 

 
Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Компетентен орган за произнасяне с решение е 
Директорът на РИОСВ - Хасково.  
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За извършване на преценката трябва да предприемете следните действия: 
 

1. Да представите в „Едно гише“ на РИОСВ Хасково писмено  искане, към което да приложите един екземпляр на 
хартиен носител и два екземпляра на електронен носител подробно разработена информация по Приложение №  2 към чл. 6 
на Наредбата за ОВОС, в която следва да се опишат подробно всички дейности, свързани с инвестиционното предложение;  

2. В изпълнение изискванията на чл. 4, ал. 2 от същата Наредба да уведомите община Хасково за вашето 
инвестиционно предложение.  

3. Също така е необходимо да уведомите и засегнатото население община Хасково за Вашето инвестиционно 
предложение, чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин по приложения образец за уведомяване;  

4. Да представите информация относно проявения обществен интерес към предложението, във връзка с направеното 
обявяване и в изпълнение на изискванията на чл. 93, ал. 4, т. 5 на ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС. 
  
От казаното по горе и предвид разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, за достатъчно основание за одобряване 
на проекта на ПУП следва да се счита постановено положително решение в резултат на процедурата по преценяване на 
необходимостта от ОВОС. Обръщаме Ви внимание, че за потвърждаване на последното е наложително окончателният проект 
на ПУП да съответства напълно на предмета и обхвата на инвестиционното предложение, за което е проведена 
процедурата по преценяване на необходимостта от ОВОС и да се съобразява по подходящ начин с мерките и условията от 
съответното Решение преценка по ОВОС. 
 
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие: 
Съгласно 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 приета с ПМС 
№201/31.08.2007г.), инвестиционното предложение подлежи на процедура  по реда на Глава трета от Наредбата за ОС. 

1. 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. 

2. Най-близко разположената защитена зона е “Родопи Средни”  с код BG 0001031, за опазване на природните 
местообитания; 

3. Реализацията на ИП не предполага загуба на местообитания, фрагментация на местообитания или популации на 
видове и безпокойство на видове предмед на опазване в близко разположената ЗЗ “Родопи Средни”  с код BG 
0001031.  Предвид фактическата обстановка, в района на инвестиционното предложение не се очаква кумулативно 
въздействие върху защитената зона. 

Преценката по чл. 15, от Наредбата по ОС е, че няма вероятност от отрицателно въздействие на ИП върху близко 
разположента ЗЗ “Родопи Средни”  с код BG 0001031. 
Съгласно тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ (ПМС 136/ от 19.05.2011г, ДВ бр.39/2011) за издаване 
на решение, относно необходимостта от извършване на ОВОС и ОС, общата такса за заплащане съгласно чл. 1, ал. 1 и чл. 
22, ал. 2 е в размер на 570 лв. при предявяване на искането.  
Посочената сума може да платите по банков път (банкова сметка IBAN: BG44UBBS80023110028210 BIС код на банката: UBBS 
BGSF, TБ OББ АД – за РИОСВ – Хасково).  
 

Приложение:  
Приложение № 2; Образец за уведомяване; 
 

С Уважение: 

инж. Д. Илиев 

Директор на регионална инспекция по  

околната среда и водите- Хасково 
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