
 

Изх. № КОС 01 – 2985 

гр. Стара Загора, 18.09.2014 г. 

 

ДО 

ЗП ЮЛИЯ МИТКОВА КАЧАКОВА 

С. ГОЛЯМ ДЕРВЕНТ, ОБЩ. ЕЛХОВО,  

УЛ. ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ № 23 

 

КОПИЕ: 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО 

КМЕТСТВО С. ГОЛЯМ ДЕРВЕНТ 

 

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение за Създаване на 21 дка 

лешниково насаждение със система за капково напояване в землището на с. Голям Дервент, 

общ. Елхово. 

 

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 

(ОВОС), утвърдена с ПМС № 59 от 7 март 2003 г./ДВ бр.25 от 2003г., изм. ДВ бр. 3 от 2006г., 

изм. ДВ бр. 80 от 2009 г., изм. ДВ бр. 29 от 2010 г., изм. 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. 

Инвестиционното предложение е разположено в защитена зона „Дервентски 

възвишения 1” с код BG 0000218 за опазване на местообитанията и „Дервентски възвишения” с 

код BG 0002026 за опазване на птиците. 

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 и на основание чл. 39, ал. 1 за преценяване вероятната степен на отрицателно 

въздействие върху защитената зона и съгласно изискванията на чл. 10 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и 

инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ОС), 

утвърдена с ПМС № 201 от 31 август 2007г. (обн. ДВ бр. 73/2007г., изм. ДВ бр. 81/2010 г., изм. 

ДВ бр. 3/2011 г.)  е необходимо да внесете в РИОСВ - Стара Загора: 

1. писмено искане до директора, придружено с информацията по приложение № 2 от 

Наредбата за ОВОС на хартиен и два екземпляра на електронен носител, 

2. информация и документация съгласно приложение № 2 от Наредбата за ОС по т. 2, 

включително и на електронен носител част Б – за инвестиционни предложения, 

3. уведомление на хартиен и електронен носител, което съдържа данни съгласно 

приложение № 1 част Б - за инвестиционни предложения от Наредбата за ОС;  

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

на общината, кмета на населеното място и засегнатото население), 

5. 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. 

6. документ за платена такса съгласно чл. 5, ал. 1 и чл. 5а, ал. 2 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 

BIC: UNCR BGSF 

Уни Кредит Булбанк Стара Загора 

основание: ПМС № 136 / 13. 05. 2011г., чл. 1 ал. 5, т. 1 

сума: 500 лв. 

 

 

 

 

 

МАРИЯ ХРИСТОВА 

Директор на РИОСВ Стара Загора 

 

 


