
Представено от Община Свиленград уведомление за инвестиционно 
предложение (ИП) за изграждане на „Площадки за съхранение на строителни 
отпадъци” в ПИ с №041034, 041035, 041038, 041042, 041043 и „Площадка за 
компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими 
отпадъци” в ПИ с № 041048, 041049, 041051, 041052, 041053, 041054, 041055, 041056 
в землището на гр. Свиленград 

 
Във връзка с представено от Община Свиленград уведомление за 

инвестиционно предложение за горе цитирания обект, в съответствие с разпоредбата 
на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ-Хасково 
информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от ЗООС:  
Представеното инвестиционно предложение се отнася за изграждане на 

площадка за строителни материали и площадка за компостираща инсталация за 
разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци. Изработването на ПУП-ПЗ за 
имотите, в които ще се изграждат цитираните обекти е съгласувано с Решение № ХА-
10 ЕО/2015 г. на РИОСВ-Хасково. 

Предвидените дейности, попадат 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): 

Инвестиционното предложение 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. В непосредствена близост до имотите за 
реализация на ИП е разположена защитена зона BG0000212 „Сакар”, приета от МС с 
Решение № 661/16.10.2007г. за опазване на природните местообитания. 
Инвестиционното предложение попада в обхвата на 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.) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с 
предмета и целите на опазване на горе цитираните защитени зони по реда на чл.31, 
ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие. 

 


