
 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  

 М и н и с т е р с т в о  н а  о к о л н а т а  с р е д а  и  в о д и т е  
 

 Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора 
        териториален обхват - области Стара Загора, Сливен, Ямбол и община Тополовград 

гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2, ПК 143 
Тел: (042) 692 200, Факс: (042) 602 447, Интернет: www.stz.riew.e-gov.bg, mail: office@stz.riew.e-gov.bg   

 
Изх. № КОС 01 – 1953 

гр. Стара Загора, 09.07.2014 г. 

 

ДО 

ИВАН МОНЕВ СТОЯНОВ 

ГР. СТАРА ЗАГОРА, УЛ. „ЛЮЛИН“ № 4 

 

ДО 

КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 

КМЕТСТВО С. ПРЕСЛАВЕН 

 

 

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на биогазова 

електрическа централа с мощност до 1490 kW и сондажен кладенец в имот № 045006 в землището на 

с. Преславен, общ. Стара Загора. 

 

На основание чл. 93, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 5, ал.1 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, утвърдена с ПМС 

№ 59 от 7 март 2003 г./ДВ бр. 25 от 2003г., изм. ДВ бр. 3 от 2006г., изм. и доп. ДВ бр. 80/2009г., изм и 

доп. ДВ бр. 29/2010г., изм. и доп. ДВ бр. 3/2011 г./ Ви уведомяваме, че Вашето инвестиционно 

предложение е включено в приложение № 2 към чл. 81, ал. 1, т. 2 от ЗООС. За тези 

инвестиционни предложения се преценява необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентният 

орган за вземане на решение е директора на РИОСВ съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС. 

 

За преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната 

среда на заявеното от Вас инвестиционно предложение съгласно изискванията на чл. 6 от Наредбата 

е необходимо да внесете в РИОСВ - Стара Загора: 

1. писмено искане до директора, придружено с един екземпляр от информацията по приложение 

№ 2 от Наредбата по ОВОС на хартиен и два екземпляра на електронен носител, 

2. доказателства за изпълнението на задълженията по чл. 4, ал. 2 (уведомяване на кмета на 

населеното място и засегнатото население), 

3. информация относно обществения интерес към инвестиционното предложение, ако 

такъв е бил проявен. За изясняване на обществения интерес: 

 възложителят предоставя копие на хартиен и електронен носител на приложение № 2 от 

Наредбата за ОВОС на съответната община и поставя съобщение на своята интернет 

страница и/или по друг подходящ начин за 14 дни и осигурява достъп до информацията за 

изразяване на становища; 

 съответната община и кметство, в срок до 3 дни след получаване на информацията, 

осигурява обществен достъп до нея за 14 дни, като поставя съобщение за достъпа до 

информацията и за изразяване на становища от заинтересувани лица на интернет страницата 

си (ако има такава) и на обществено достъпно място. В срок до 3 дни след изтичане на 

определения срок съответната община и кметство изпращат служебно резултатите от 

обществения достъп, в т.ч. по начина на осигуряването му, на РИОСВ Стара Загора. 

4. документ за платена такса съгласно чл. 1, ал. 5 от Тарифата за таксите, които се събират в 

системата на Министерството на околната среда и водите, утвърдена с ПМС № 136 / 

13.05.2011г. по сметка: 

Получател: РИОСВ Стара Загора, 

IBAN: BG 80 UNCR 7630 3100 1161 81 

http://www.stz.riew.e-gov.bg/
mailto:office@stz.riew.e-gov.bg


BIC: UNCR BGSF 

Уни Кредит Булбанк Стара Загора 

основание: ПМС № 136 / 13.05.2011г., чл. 1 ал. 5, т. 1 

сума: 500 лв.  

 Въз основа на представената информация и на основание чл. 31 от Закона за биологичното 

разнообразие и 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 (Наредба за ОС), утвърдена с ПМС № 201 от 31.08.2007 г. (обн. ДВ. 

бр. 73/2007г., изм. ДВ бр. 81/2010 г.) в хода на процедурата по ОВОС ще бъде извършена и преценка 

за вероятната степен на въздействие на инвестиционното предложение върху предмета и целите на 

защита в най – близката защитена зона от Европейската екологична мрежа „Натура 2000”. 

 

 

 

 

МАРИЯ ХРИСТОВА 

Директор на РИОСВ - Стара Загора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изх. № КОС 01 – 2177 

гр. Стара Загора, 09.07.2014 г. 

 

ДО 

„МИН ИНВЕСТ“ ЕООД 

С. БОРОВ ДОЛ, ОБЩ. ТВЪРДИЦА 

 

КОПИЕ: 

КМЕТ НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА 

КМЕТСТВО С. БОРОВ ДОЛ 

 

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение за Добив на нефтошисти от находище 

„Боров дол” с площ 840,2 дка в землището на с. Боров дол, общ. Твърдица. 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ИЛИЕВ,  

 

І. По отношение прилагане разпоредбите на Глава Шеста на Закона за опазване на 

околната среда. 

 

 Във връзка с прилагане разпоредбите на Раздел III, Глава шеста от Закона за 
опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС),  

Ви уведомяваме, че инвестиционното предложение е включено в приложение № 1 – т. 

34 „Открит добив в кариери и рудници на суровини при площ над 25 хектара“ към 

чл. 81, ал. 1, т. 1 от ЗООС. За тези инвестиционни предложения задължително се 
извършва ОВОС. Компетентният орган за вземане на решение е Директора на РИОСВ 
съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС. 

 Следващите действия, които възложителят трябва да предприеме, са: 
 

- Да осигури изработване на задание за обхват и съдържание на доклада за ОВОС според 

изискванията на чл. 95, ал. 2 от ЗООС. Заданието за обхвата на ОВОС трябва да отговаря по 

съдържание на чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОВОС. Инвеститорът изготвя справка за 

извършените консултации и за мотивите за приетите и не приетите бележки и препоръки. 

След провеждането на консултациите инвеститорът възлага изготвянето на доклад за ОВОС в 

съответствие със заданието по чл. 10 ал. 3 от Наредбата за ОВОС и изискванията на чл. 96, ал. 

1 от ЗООС. 

- Да проведе консултации по заданието с компетентните органи по околна среда – РИОСВ, 

Басейнова дирекция – Източнобеломорски район гр. Пловдив, РЗИ – гр. Сливен и с други 

специализирани ведомства и обществеността. 

- Да възложи изготвянето на доклад за ОВОС (въз основа на заданието, по което са проведени 

консултации) на колектив от експерти с ръководител съгласно чл. 83 на ЗООС. 

 

ІІ. По отношение прилагане разпоредбите на Глава Седма на Закона за опазване на 

околната среда. 

Откритият добив в кариери и рудници на суровини при площ над 25 хектара е извън обхвата 

на Приложение № 4 на ЗООС към чл. 117, ал. 1 и за реализация на инвестиционното предложение не  

е необходимо издаването на комплексно разрешително  

  

 

 

ІІІ. По отношение прилагане разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие 

(ЗБР). 

 

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, ДВ, 

бр.73/2007 г., изм. и доп., ДВ, бр. 3/2011 г./ и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му 

с предмета и целите на опазване на горе цитираните защитени зони, което по реда на чл. 31, ал. 4 във 



връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, се извършва чрез процедурата по глава шеста 

от ЗООС. Според представената информация и след извършената проверка се установи, че площадката 

на  горивната инсталацията не засяга защитени зони. Съгласно представената информация, 

инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените 

територии (ЗЗТ). Площадката не попада в границите на защитена зони по чл.6, ал.1 от Закона за 

биологичното разнообразие (ЗБР) Най-близко разположената защитена зона е “Твърдишка планина” с 

код BG0000211, която отстои на около 2,8 км северно от площадката предвидена за реализирана на 

ИП.  

След преглед на представената документация и на основание чл.40, ал.3 и 4 от горе цитираната 

Наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното 

предложение има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните 

местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона и 

следва да се извърши оценка за степента на въздействие на инвестиционното предложение върху 

защитената зона, тъй като: 

1. ИП ще се реализира на терен с площ от 840,2 дка, който е разположен в близост до границите 

на  защитена зона е “Твърдишка планина” с код BG0000211 за опазване на природните 

местообитания и видове. 

2. Очакват се негативни въздействия по време на строителството и експлоатацията на 

кариерата, свързани с шум и безпокойство на защитени видове, населяващи близките терени 

попадащи в защитена зона е “Твърдишка планина” с код BG0000211.  

3. Концесионната площ граничи със земеделски земи и земи, които за момента не се обработват 

и не са застроени. Вероятно е присъствие на защитени видове и техни местообитания, именно 

в тези земеделски територии, кореспондиращи с терена предвиден за добив на нефтошисти.  

4. Част от предвидения терен евентуално може да се използва от различни видове, като 

хранителни местообитания на грабливи птици, както и гнездови местообитания на 

наземногнездящи видове птици. Фактора безпокойство трябва да бъде разгледан и разискван.   

На основание на гореизложеното и съгласно чл.34, ал.1 от горецитираната Наредба, в 

доклада по ОВОС, като отделно приложение, следва да се включи оценка за степента на 

въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони. Оценката трябва да бъде 

възложена на експерти, отговарящи на изискванията на чл.9, ал.1 от Наредбата. 

 

Оценката следва да бъде съобразена с изискванията на чл.23, ал.2 от Наредбата, като е 

необходимо да включва:   

 

 описание на местообитанията, популациите и местообитанията на видовете, предмет на 

опазване в близко разположените защитена зона е “Твърдишка планина” с код BG0000211 за 

опазване на природните местообитания и видове, в областта на въздействие на обекта;  

 определяне същността и степента на очакваното въздействие от реализацията и 

експлоатацията на обекта върху местообитания и популации на видове, предмет на опазване в 

района на защитените зони; 

 анализ за въздействието (пряко и косвено) на инвестиционното предложение  върху целостта, 

структурата и функциите на защитените зони. 

 описание и оценка на съществуващи обекти и планове, програми, проекти или инвестиционни 

предложения, които в комбинация с конкретното инвестиционно предложение могат да 

окажат неблагоприятно въздействие върху защитените зони; 

 смекчаващи и възстановителни мерки с оглед природозащитните цели на защитените зони; 

 мониторинг на флората и фауната в района на ИП. 

 

При определянето на степента на въздействие на обекта да бъдат използвани количествени 

оценки за очакваните загуби или влошаване на състоянието на местообитания (площ) и видове 

(численост и плътност на популациите), предмет на опазване в защитената зона. Тези оценки трябва 

да бъдат разгледани в контекста на представеността на местообитанието/вида в дадената защитена 

зона по отделно и в мрежата от защитени зони като цяло. 

  

 

С уважение,  

 
РУМЯНА ДИМИТРОВА 



За Директор на РИОСВ-Стара Загора 

/Съгл. Заповед № РД-08-101/07.07.2014 г.  

на директора на РИОСВ-Стара Загора/ 

 

 


