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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БАРАКОВ,

Приложено, изпращам Ви Решение № .2&:|§А. от 2018 г. на главния секретар
на МОСВ (лице по ЗДОИ, определено съгласно Заповед № РД-65/08.02.2018 г. на министъра 
на околната среда и водите) по Заявление за достъп до обществена информация с вх. № 
ЗДОИД-13/02.03.2018 г.

Приложение: съгласно текста.

ЛИЛИЯ МАНОЛОВ
И.д. Директор на дир<
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

М И Н И С Т Е Р С Т В О  НА О К О Л Н А Т А  СР ЕДА И В О Д И Т Е

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

Р Е Ш Е Н И Е

№$&Г.ЗД/ 2018 г., гр. София

Производството е по реда на чл. 28 и сл. от Закона за достъп до обществена 
информация (ЗДОИ), във връзка с чл. 26, ал. 1 от Закона за 

опазване на околната среда (ЗООС)

В Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е постъпило заявление за 
достъп до обществена информация, с вх. № ЗДОИД-13/02.03.2018 г., подадено от Пламен 
"анчев Бараков -  и.д. кмет на община Гълъбово. Заявлението съдържа искане за 
1редоставяне на следната информация:

1.Границите на природните местообитания и местообитанията на животинските 
зидове, предмет на опазване в следните защитени зони:

• В00000427 „Река Овчарица“ по директивата за местообитанията;
• • В00000440 „Река Соколица“ по директивата за местообитанията;

• В00000425; „Река Съзлийка“ по директивата за местообитанията.
2.Слоевете относно разпространението на птиците, предмет на опазване в защитена 

зона В00002022 „Язовир Розов кладенец“ по директивата за птиците във файл с разширение 
5йр, \УОЗ 84.

3. Информация относно одобрените инвестиционни намерения, планове и програми, в 
процес на процедиране, със съответните площи и начин на земеползване, параметри на 
застрояване, които попадат на територията на горецитираните защитени зони.

Заявителят е поискал информацията да му бъде представена на технически носител.
След като се запознах с отправеното в заявлението искане за предоставяне на достъп 

до информация, достигнах до следните правни изводи:
Според чл. 4 от ЗДОИ, всеки има право на достъп до обществена информация при 

условията и по реда, определени в този закон, освен ако в друг закон е предвиден специален 
пед за търсене, получаване' и разпространяване на такава информация. Правната 
оегламентация на реда и условията за достъп до информация за околната среда се съдържа в 
глава втора на ЗООС, който се явява специален по отношение на ЗДОИ. Според 
препращащата норма на чл. 26, ал. 1 от ЗООС, за предоставяне на информация за околната 
среда се прилага процедурата, уредена в глава трета от общия закон. Според разпоредбата на 
нл. 17 от ЗООС всеки има право на достъп до наличната информация за околната среда, без 
да е необходимо да доказва конкретен интерес. В този смисъл заявлението е подадено от 
гадлежна страна.

В съответствие с разпоредбата на чл. 24, ал. 1 от ЗДОИ, производството започва с 
подаването на писмено заявление или устно запитване до компетентния орган. Постъпилото
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з МОСВ писмено заявление съдържа задължителните реквизити, посочени в чл. 25, ал. 1 от 
ЗДОИ, а именно: наименование на заявителя, описание на исканата информация и адрес за 
шреспонденция.

За законосъобразен, пълен и точен отговор е поискано становище от дирекция 
,Национална служба защита на природата“ и дирекция „Екологична оценка и оценка на 
въздействието върху околната среда“ към МОСВ, която предоставя информацията, искана в 
заявлението на технически носител под формата на 1 бр. СБ и писмена справка 5 стр.

По отношение на поисканата информация в т. 2, Ви информирам че защитените зони 
за опазване на дивите птици не са били предмет на картиране и определяне на 
гриродозащитното състояние на местообитания и видове в рамките на горепосочения 
проект, поради което в МОСВ не са налични пространствени данни за разпространението на 
зидовете птици предмет на опазване в защитена В00002022 „Язовир Розов кладенец“ за 
опазване на дивите птици.

По отношение на информацията по т. 3 за инвестиционни предложения, планове и 
програми в обхвата на посочените в заявлението защитени зони от компетенциите на 
директора на регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ), на основание чл. 32, 
ш. 1 от Закона за достъп до обществена информация, заявлението следва да се изпрати 
съответно до РИОСВ-Стара Загора и РИОСВ -  Хасково.

Предвид гореизложеното установих, че са налице всички изискванця на закона за 
издаване на решение, с което искането по заявление с вх. № ЗДОИД-13/02.03.2018 г. да бъде 
уважено, тъй като не са налице, основания за отказ, предвидени в чл. 20, ал. 1 от ЗООС и чл. 
37, ал. 1 от ЗДОИ.

Предвид горното и на основание чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ, във връзка с чл. 26 от ЗООС,

Р Е Ш И Х :

ПРЕДОСТАВЯМ пълен достъп до наличната обществена информация в заявление с 
их. № ЗДОИД-13/02.03.2018 г.; подадено от Пламен Ганчев Бараков -  и.д. кмет на община 
"ълъбово.

ПРЕПРАЩАМ на основание чл. 32, ал. 1 от ЗДОИ заявлението в указаната по-горе 
паст до РИОСВ -  Стара Загора и РИОСВ -  Хасково.

ОПРЕДЕЛЯМ срок за предоставяне на разрешения достъп до информация в размер 
на 30 (тридесет) дни, считано от датата на уведомлението за настоящото решение.

УКАЗВАМ в определения по-горе срок, информацията да бъде предоставена на 
заявителя на технически носител -  1 бр. СБ и на хартиен носител -  писмена справка 5 стр. и 
да бъде получена от отдел „Канцелария и обслужване на едно гише” на МОСВ, гр. София, 
5ул. „Мария Луиза” № 22, партер, приемно време с граждани: от 09.00 часа до 17.30 часа, 940 
35 01, за което на основание чл.35, ал.2 от ЗДОИ да бъде съставен протокол, след заплащане 
за определените разходите по предоставяне.

ОПРЕДЕЛЯМ разходи за предоставяне на достъп до исканата информация при 
юлучаването й в размер на 0,50 лв. без ДДС за 1 бр. СБ и 7,95 лв. без ДДС за 5 стр. писмена 
справка, изчислени съгласно чл. 20 от ЗДОИ и Заповед № ЗМФ-1472/29.11.2011 г. (обн. ДВ, 
5р. 98 от 13.12.2011 г.) на министъра на финансите за определяне на нормативи за разходи 
три предоставяне на обществена информация по ЗДОИ.

Горепосочената сума се заплаща по банков път -  по единната сметка на МОСВ: БНБ - 
ДУ, ША№ В035 ВИВО 9661 3000 1387 01, В1С: ВИВО ВОББ или в брой на касата на



МОСВ на бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22, стая 19, всеки работен ден от 14:00 до 16:ЗС 
часа.

На основание чл. 40, ал. 1 от ЗДОИ, настоящото решение подлежи на обжалване пред 
Административен съд -  София град в 14-дневен срок от получаване на съобщението зг 
издаването му по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

АДРИАНА ВАСИ
ГЛАВЕН СЕКРЕЪ

(лице по ЗДОИ, < 
08.02.2018 г.на мин

повед № РД-65/ 
та среда и водите)



М И Н И С Т Е Р С Т В О  НА О К О Л Н А Т А  СР Е Д А И В О Д И Т Е

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР 

Изх. № 2018 г.

ДО
Г-ЖА ПЕТЯ ПАПАЗОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ -  СТАРА ЗАГОРА

Г-Н ДИМИТЪР ИЛИЕВ 
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ХАСКОВО

КОПИЕ:
Г-Н Пламен Бараков
гр. Гълъбово, 6280, бул. „Република“ № 48,
Тел. 0418/68948, 0418/68901

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Относно: Заявление за достъп до обществена информация с вх. № ЗДОИД-13/02.03.2018 г. 
на Министерството на околната среда и водите

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПАПАЗОВА,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЛИЕВ,

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация Ви изпращам 
за произнасяне по компетентност по постъпило в Министерството на околната среда и водите 
Заявление за достъп до обществена информация с вх. № ЗДОИД-13/02.03.2018 г., подадено от 
г-н Пламен Ганчев Бараков, и.д. кмет на община Гълъбово, в частта по т. 3 - информация 
относно инвестиционни предложения, планове и програми в обхвата на посочените в 
заявлението защитени зони от компетентността на директора на РИОСВ.

Приложение:
1. Заявление с вх. № ЗДОИД-13/02.03.2018 г.;
2. Решение №  /А?Л®ФлЗД$г. на главния секретар на МОСВ, ведно с

писмена справка.

АДРИАНА ВАСИЛЕВА
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

(лице по ЗДОИ, определено съгласно Заповед № РД-65/
08.02.2018 г. на министъра на околната среда и водите) ,,
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

М И Н И С Т Е Р С Т В О  НА О К О Л Н А Т А  СР ЕДА И В О Д И Т Е

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

ПИСМЕНА СПРАВКА

Във връзка със заявление за достъп до информация, с входящ номер ЗДОИД- 
13/02.03.2018 г., Ви предоставям следната информация:

I. По точка 1 от Заявлението Ви информирам, че на публичен достъп в 
Информационната система за защитените зони от екологичната мрежа „НАТУРА 2000“ 
(Ъйр://паШга2000.шое\у.аоуеттепГЪа) са достъпни цифрови граници, информация за 
предмета и целите им, стандартни формуляри и допълнителна информация за защитените 
зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (общи и 
специфични доклади за местообитания и видове, карти във формат *.рс1Г и т.н.), както и за 
защитените зони за опазване на дивите птици (доклади, карти, пространствени данни и 
др.) Моля да имате предвид, че окончателните площи на защитените зони за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна ще бъдат определени със заповедите 
по чл. 12, ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие за обявяването им в съответствие с 
разпоредбата на т. 5 от Решение № 122/02.03.2007 г. на МС (обн., ДВ, бр. 21/2007 г.), т. 4 
от Решение № 661/16.10.2007 г. на МС (обн., ДВ, бр. 85/2007 г.) и т. 6 от Решение № 
802/14.12.2007 г. на МС (обн., ДВ, бр. 107/2007 г.) за приемане на списъка на защитените 
зони. В тази връзка препоръчваме при изготвянето на екологична оценка на проекта на 
ОУП на община Гълъбово да се съобразява с разпространението на природните 
местообитания и местообитанията на видовете, получени в резултат от проект „Картиране 
и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове -  Фаза 
I“ .

II. По точка 3 от Заявлението Ви предоставям следната информация:
> Информация за издадените от министъра на околната среда и водите решения 

по реда на глава втора 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) за периода от 2007 г. до 
настоящия момент за територията на за защитени зони В00000425 „Река Съзлийка“, 
В00000427 „Река Овчарица“ и В00000440 „Река Соколица“ за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна и защитена зона В00002022 „Язовир Розов 
кладенец“ за опазване на дивите птици, както следва:

1. Решение № 51 -ОС/2008 г.
2. Решение № 89-ОС/2008 г.
3. Решение № 52-ОС/2010 г.
4. Решение № 51 -ОС/2012 г.
5. Решение № 27-ОС/2013 г.
6. Решение № 11 -ОС/2016 г.
7. Решение № 19-ОС/2016 г.

Посочените решения могат да бъдат намерени на интернет страницата на МОСВ в 
секция Природа/Натура 2000/Оценка за съвместимост/.
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> Инвестиционни предложения, планове и програми, процедирали по реда ш. 
глава VI от ЗООС от компетенциите на МОСВ в близост или в обхвата на защитени зонг 
ВО 0000427 „Река Овчарица“, ВО 0000440 „Река Соколица“, ВО 0000425 „Река Съзлийка4
и ВС 0002022 „Язовир Розов кладенец“, в периода 01.01.2007 г. до настоящия момент:

{

1. Защитена Зона ВО 0000427 ..Река Овчарица“
А. Текущи процедури
Към настоящия момент в МОСВ няма текущи процедури по реда на глава VI от 

ЗООС за инвестиционни предложения, планове и програми в близост или в обхвата ю. 
горепосочената защитена зона.

В. Издадени актове
Министърът на околната среда и водите е постановил следните актове по реда ш. 

глава VI За инвестиционни предложения, планове и програми, които се намират в близост 
или в обхвата на защитената зона:

• Решение № 7-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване не 
ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на сероочистващи инсталацш 
/СОИ/ и рехабилитация на енергийните мощности в ТЕЦ към „Брикел" ЕАД“ е 
възложител „Брикел” ЕАД;

• Становище по екологична оценка № 9-4/2016 г., с което съгласува План з е . 

управление на речните басейни в Източнобеломорски район за басейновс 
управление с възложител БДУВ „Източнобеломорски район“ -Пловдив;

• Решение № ЕО-1/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване ш 
екологична оценка на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ 
на ПИ № 285 в землището на с. Трояново за изграждане на претоварен пункт пс 
направление жп гара „Трояново 1“ -  „ТЕЦ 1“ и Подробен устройствен план • 
Парцеларен и Трасировъчен план (ПУП-ПТП) на жп линия от претоварен пункт дс 
жп гара „Трояново 1“, с възложител „Мини Марица Изток“ ЕАД;

• Решение № ЕО-26/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване не. 
екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализацш 
на обособената територия на „ВиК“ ООД, гр. Сливен, с възложител Министерство 
на регионалното развитие;

• Решение № ЕО-30/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване не. 
екологична оценка на изменение на Регионален генерален план за водоснабдяване г 
канализация на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД 
гр. Ямбол, с възложител Министерство на регионалното развитие;

• Решение № ЕО-34/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване не. 
екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализацш: 
на обособената територия на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора с възложите! 
Министерство на регионалното развитие;

• Решение № ЕО-8/2017 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване 
на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионалнс
прединвестиционно проучване (РПИП) за обособена територия, обслужвана от 
“ВиК”ООД, гр. Сливен с възложител Министерство на регионалното развитие к 
благоустройството;

• Решение № ЕО-11/2017 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване 
на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионалнс
прединвестиционно проучване (РПИП) за обособена територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора, с възложите! 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството;

• Решение № ЕО-17/2017 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване 
на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионалнс



прединвестиционно проучване (РПИП) за обособена територия, обслужвана от 
“ВиК”ЕООД, гр. Ямбол с възложител Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството.

2. Защитена Зона ВО 0000440 ..Река Соколипа“
А. Текущи процедури'
В настоящия момент в МОСВ е налице една процедура по реда на глава VI от ЗООС 

за инвестиционни предложения, планове и програми в близост или в обхвата на 
горепосочената защитена зона:

• Процедура по преценяване на необходимостта за извършване на ОВОС за 
инвестиционно предложение „Изграждане на резервоар за аварийно събиране на 
химични съединения и разтвори и разтоварище за железен трихлорид с възложител 
„Контур Глобал Марица Изток 3“ АД -  през 2012 г. МОСВ е определена 
приложимата процедура, към настоящия момент не е внесено искане за преценяване 
на необходимостта от извършване на ОВОС.

В. Издадени актове
Министърът на околната среда и водите е постановил следните актове по реда на 

глава VI за инвестиционни предложения, планове и програми, които се намират в близост 
или в обхвата на защитената зона:

• Решение по ОВОС № 3-3/2016 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на 
нова въздушна линия (ВЛ) 400 XV от подстанция (п/ст ) “Пловдив” 400 XV до п/ст 
“Бургас” 400 XV, с разкъсване в п/ст “Марица Изток” 400 XV и нов електропровод от 

.п/ст "Марица Изток" 400 кУ до ТЕЦ “Марица Изток 3” с възложител 
„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД;

• Решение № 2-ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
ОВОС за инвестиционно предложение „Аварийна парова централа с 
производителност 24 т/час, с гориво промишлен газьол и комин”в ТЕЦ „Енел 
Марица Изток 3” АД, с. Медникарово” с възложител „Енел Марица Изток 3” АД;

• Решение № 7-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на сероочистващи инсталации 
/СОИ/ и рехабилитация на енергийните мощности в ТЕЦ към „Брикел“ ЕАД“ с 
възложител „Брикел” ЕАД;

• Становище по екологична оценка № 9-4/2016 г., с което съгласува План за 
управление на речните басейни в Източнобеломорски район за басейново 
управление с възложител БДУВ „Източнобеломорски район“ -Пловдив;

• Решение № ЕО-26/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация 

. на обособената територия на „ВиК“ ООД, гр. Сливен, с възложител Министерство 
на регионалното развитие;

• Решение № ЕО-34/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация 
на обособената територия на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора с възложител 
Министерство на регионалното развитие;

• Решение № ЕО-11/2017 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване 
на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионално 
прединвестиционно проучване (РПИП) за обособена територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора, с възложител 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

3. Защитена Зона ВО 0000425 ..Река Съзлийка“
А. Текущи процедури,
В настоящия момент в МОСВ се провежда една процедура по задължителна ОВОС 

за инвестиционно предложение в обхвата на горепосочената защитена зона.



Рехабилитация на железопътна линия Пловдив -  Бургас, фаза 2 с възложител Държавнс 
предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“ -  процедурата е не 
етап приключени консултации по обхвата и съдържанието на ОВОС, предстои внасяне не. 
доклад за ОВОС.

В. Издадени актове
Министърът на околната среда и водите е постановил следните актове по реда не 

глава VI за инвестиционни предложения, планове и програми, които се намират в близост 
или в обхвата на защитената зона:

• Решение по ОВОС № 1-1/2013 г. за инвестиционно предложение „МеждусистемнЕ. 
газова връзка Гърция -  България” по западно трасе на газопровода, с възложите! 
„Ай Си Джи Би” АД;

• Решение по ОВОС № 3-3/2016 г. за инвестиционно предложение „Изграждане не. 
нова въздушна линия (ВЛ) 400 XV от подстанция (п/ст ) „Пловдив” 400 кУ до п/ст 
„Бургас” 400 кУ, с разкъсване в п/ст „Марица Изток” 400 кУ и нов електропровод 
от п/ст „Марица Изток“ 400 кУ до ТЕЦ “Марица Изток 3“ с възложите! 
„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД;

• Решение № 7-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване не 
ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на сероочистващи инсталации 
/СОИ/ ирехабилитация наенергийните мощности в ТЕЦ към „Брикел" ЕАД“ с 
възложител “Брикел” ЕАД;

• Решение № 30-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване не 
ОВОС за инвестиционно предложение „Изменение на инвестиционно предложение 
„Изграждане на регионално съоръжение за третиране на отпадъците, обслужващо 
общини Стара Загора, Казанлък, Гълъбово, Гурково, Братя Даскалови, Мъглиж 
Николаево, Опан, Твърдица, Чирпан, Павел баня и Раднево” с възложител СНЕ, 
„Регионално дружество за управление на отпадъците -  Стара Загора”;

• Решение № 34-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване не. 
ОВОС за инвестиционно предложение „Разширение на производството на гранулт 
от полиметилметакрилат“ с възложител „Панхим” ООД;

• Становище по екологична оценка № 9-4/2016 г., с което съгласува План зе. 
управление на речните басейни в Източнобеломорски район за басейновс 
управление с възложител БДУВ „Източнобеломорски район“ -Пловдив;

• Решение № ЕО-32/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване не 
екологична оценка на Подробен устройствен план-Парцеларен план за обект: Път I 
5 „Летище Стара Загора-АМ Тракия“ от км 236+323'до км 241+482.80 - напоителен 
канал, осъществяващ връзката между напоителни канали Р-3 и 12-Г-10, с 
възложител Агенция „Пътна инфраструктура“;

• Решение № ЕО-34/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване не. 
екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализацш 
на обособената територия на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора с възложите! 
Министерство на регионалното развитие;

• Решение № ЕО-11/2017 г. на министъра на околнатц среда и водите за преценяване 
на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионалнс 
прединвестиционно проучване (РПИП) за обособена територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора, с възложите! 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

4. Затпитена Зона ВО 0002022 ..Язовир Розов кладенец“
А. Текущи процедури
В МОСВ понастоящем се провежда една процедура по реда на глава VI от ЗООС зе 

инвестиционно предложения в близост или в обхвата на защитената зона:



• Изграждане на междусистемна газова връзка Турция - България (1ТВ), фаза: 
Предпроектно проучване с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД -  на 01.04.2016 г. 
министърът на околната среда и водите е постановил Решение № 4-пр/2016 г. с 
характер „да се извърши ОВОС“.

В. Издадени актове
Министърът на оКолната среда и водите е постановил следните актЪве по реда на 

глава VI за инвестиционни предложения, планове и програми, които се намират в близост 
или в обхвата на защитената зона:

• Решение по ОВОС № 3-3/2016 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на 
нова въздушна линия (ВЛ) 400 кУ от подстанция (п/ст ) “Пловдив” 400 кУ до п/ст 
“Бургас” 400 кУ, с разкъсване в п/ст “Марица Изток” 400 кУ и нов електропровод от 
п/ст "Марица Изток" 400 кУ до ТЕЦ “Марица Изток 3” с възложител 
„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД;

• Решение № 2-ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
ОВОС за инвестиционно предложение „Аварийна парова централа с 
производителност 24 т/час, с гориво промишлен газьол и комин”в ТЕЦ „Енел 
Марица Изток 3” АД, с. Медникарово” с възложител „Енел Марица Изток 3” АД;

• Решение № 7-ПР/20Г1 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на сероочистващи инсталации 
/СОИ/ и рехабилитация на енергийните мощности в ТЕЦ към „Брикел“ ЕАД“ с 
възложител „Брикел” ЕАД;

• Становище по екологична оценка № 9-4/2016 г., с което съгласува План за 
управление на речните басейни в Източнобеломорски район за басейново 
управление с възложител БДУВ „Източнобеломорски район“ -Пловдив;

• Решение № ЕО-14/20,10 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
екологична оценка на Подробен устройствен план - План за регулация и 
застрояване за поземлени имоти №№ 47603.12.1, 47603.12.2, 47603.12.21, 
47603.12.22, 47603.12.34 и 47603.12.35, находящи се в масив 12, землище на с. 
Медникарово, община Гълъбово, област Стара Загора, с възложител „ЕНЕЛ 
МАРИЦА ИЗТОК 3“ АД;

• Решение № ЕО-34/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация 
на обособената територия на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора с възложител 
Министерство на регионалното развитие;

• Решение № ЕО-11/2017 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване 
на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионално 
прединвестиционно проучване (РПИП) за обособена територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора, с възложител 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
Актовете са достъпни на интернет страницата на МОСВ \ууу\у.тоелу.еоуеттеп1:.Ье в 

раздел Превантивна дейност в съответните категории ОВОС/ Решения по ОВОС и 
Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и Екологична оценка/ 
Становища по екологична оценка и Решения за преценяване на необходимостта от 
извършване на ЕО.
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