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О Б Я В А 

 
ОТ ОБЩИНА БРЕЗНИК   

 
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения приета с ПМС № 

59/2003г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 август 2019г. 

 

УВЕДОМЯВАМЕ 

            Всички заинтересовани физически и юридически лица, че Община Брезник има 

инвестиционно предложение за  „Рекултивация на общинско сметище гр. Брезник“ 

 Инвестиционното предложение ще бъде осъществено в местността „Чифлик“, 

землище на  гр. Брезник, община Брезник,  поземлен имот  №06286.59.28, собственост 

на  Община Брезник.    

             Акт №5360/02.10.2019г.  за частна общинска собственост. 

             Скица №15-884776 - 30.09.2019г.       

   Площадката  е  с площ 21,928 дка.   

 ИП не попада в зони за защита на питейните води от повърхностни 

водоизточници; 

 ИП не попада в границите на Санитарно охранителни зони за питейни и 

минерални води; 

 ИП не попада в границите на зона за защита на водите по чл.119а, ал.1,т.5 от ЗВ  

 Теренът на ИП не е разположен на, или в близост до защитени територии и зони 

от екологична  мрежа  Натура 2000,  няма вероятност да предизвика 

безпокойство и прогонване на видовете, в.т.ч. птици, предмет на опазване и /или 

загуба на територии и гнездови местообитания. Най близко разположените 

Защитени зони са на разстояние около 5-6 километра:   

-  ЗЗ по Директива за птиците, която припокрива защитена зона по Директива за 

местообитанията „Ноевци“ с код BG0002089, обявена със Заповед №РД-

808/06.11.2008г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр.108/2008г.) 

- ЗЗ по Директива 79/409/EEC за опазване на дивите птици, обявена със Заповед  

 №РД-809/06.11.2008г. на Министъра на околната среда и водите (обн.ДВ 

бр.108/2008г.) 

 ИП не засяга обекти на културното наследство; 

 Реализацията на ИП няма да окаже трансгранично въздействие; 

 

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, относно реализацията на 

горе посоченото инвестиционно предложение могат да го направят писмено в Община 

Брезник  или  в  РИОСВ – Перник, ул. „Благой Гебрев“ №15, гр. Перник 2304, п.к 102.  

 

С уважение, 

 

Васил Узунов 

 

Кмет на Община Брезник         18.11.2019г. 


