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СЪОБЩЕНИЕ  

за обществен достъп за постановено Решение за преценяване на необходимостта 
от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за 

инвестиционно предложение. 

Съгласно чл.8, ал.5, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда, Регионална инспекция по околната среда и 
водите – Смолян съобщава за постановено на 19.07.2017 г. Решение № СМ-020-
ПР/2017г. на Директора на РИОСВ – Смолян за преценяване на необходимостта от 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за 
инвестиционно предложение: „Водоеми“ в ПИ 67653.169.16, 67653.169.15, 
67653.169.6, землище гр. Смолян, обл. Смолян с възложител: „Перелик 
инфраструктурна компания“ АД, Северна промишлена зона „Арексим“, гр. Смолян, 
обл. Смолян - да не се извършва ОВОС. Решението е поставено за обществен 
достъп на информационното табло в сградата на РИОСВ - Смолян (партер) на 
адрес ул. „Дичо Петров" №16, на 19.07.2017 г. за период от 14 дни.

Решението се намира и в отдел „Превантивна дейност", дирекция 
„Контролна и превантивна дейност". Достъпът до него е по реда на Закона за 
достъп до обществена информация. 

(публикувано на 19.07.2017г.)



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

М и н и с те р с тв о  н а  о к о л н а та  с р е д а  и  в о д и те  

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н 

1/7

 4700 гр. Смолян, ул.”Дичо Петров” № 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, http://smolyan.riosv.com
 Директор: +359301/60-113, Тех. сътрудник: +359301/60-100, Експерти: +359301/60-114, Fax: +359301/60-121

РЕШЕНИЕ 
№ СМ-020-ПР/2017г. 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда 

На основание чл. 93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната 
среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за 
ОВОС), чл. 31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, 
ал.4, във връзка с ал.3 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 (Наредба за ОС), писмена 
документация от възложителя по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата по ОВОС и 
по чл.10, ал.1 и 2 от Наредба за ОС, както и становища на БД ИБР – Пловдив и РЗИ 
– Смолян. 

Р Е Ш И Х: 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за 
инвестиционно предложение: „Водоеми“, в ПИ 67653.169.16, 67653.169.15, 
67653.169.6 в м. „Перелик“, землище гр. Смолян обл. Смолян, което няма 
вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху компонентите и 
факторите на околната среда, както и върху природни местообитания, популации и 
местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

възложител: „Перелик инфраструктурна компания“ АД, Северна промишлена 
зона „Арексим“, гр. Смолян, обл. Смолян  

Характеристика на инвестиционното предложение:  
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на три водоема с обем 

по 100м3 всеки, разположени в м. „Перелик“, землище гр. Смолян обл. Смолян. 
Съоръженията ще се изпълнят от масивна стоманобетонова конструкция, вкопани в 
земята. Всеки от тях ще се състои от две водни камери, суха камера и помпена 
станция. Реализацията им е предвидена за водопой на животни, собственост на 
възложителя, противопожарни и напоителни нужди. Водоемите №1, 2 и 3 ще са 
реализират, както следва: 

- Водоем №1 с обем 100 м3, предвиден за реализация в ПИ с идентификатор 
67653.169.16, м. Перелик (Карлък), в землището на гр. Смолян обл. Смолян. 
Надморската височина на водоема ще е Н=1928,50 на площ 292 кв.м. Водните 
количества за захранването му ще се осигуряват от водохващане от съществуващ 
естествен каптиран извор „Перелик“ №1, разположен на надморска височина 
Н=1940,1м и координати В41°36`23.686” L 24°35`42.546” и довеждащ водопровод с 
дължина 90м. 

- Водоем №2 обем 100 м3, предвиден за реализация в ПИ с идентификатор 
67653.169.6, м. Карлък в землището на гр. Смолян обл. Смолян. Надморската 
височина на водоема ще е Н=1992,00 на площ 292кв.м. Водните количества за 
захранването му ще се осигуряват от водохващане от съществуващ естествен 
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каптиран извор „Перелик“ №2, разположен на надморска височина Н=1998,0м и 
координати В41°35`45.43” L 24°35`30.49” и довеждащ водопровод с дължина 20м.  

- Водоем №3 обем 100 м3, предвиден за реализация в ПИ с идентификатор 
67653.169.15, м. Карлък в землището на гр. Смолян обл. Смолян. Надморската 
височина на водоема ще е Н=1991,50 на площ 285кв.м. Водните количества за 
захранването му ще се осигуряват от водохващане от съществуващ естествен 
каптиран извор „Перелик“ №3, разположен на надморска височина Н=2014,420 м и 
координати В41°35`35.92” L 24°35`17.50” и довеждащ водопровод с дължина 100м.  

Имотите, в чийто граници ще се реализира предложението са собственост на 
възложителят и инфраструктурата, която ще ги обслужва - транспортен достъп, 
захранващи тръбопроводи и др. ще се реализира в тях. 

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, 
т. 10, буква „з“ – „язовири и други съоръжения за събиране или съхраняване на 
вода за продължително време (невключени в приложение №1)“ на Приложение 2 
на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на 
преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда (ОВОС). 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 от Закона за 
биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС ( обн., ДВ, бр. 73 
от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка 
за съвместимост. 

Територията, в която се предвижда да се реализира инвестиционното 
предложение, се намира извън границите на защитени територии по смисъла на 
Закона за защитените територии, но попада в границите на защитени зони по 
смисъла на Закона за биологичното разнообразие: 

 BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 
661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.); 

 BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със 
Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 
50/2010г.). 

Извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал.1 от Наредбата за 
ОС установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на 
защитена зона BG0002113 „Триград-Мурсалица”, определена със Заповед № РД-
531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.50/2010 г.). 

На основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС е извършена преценка за 
вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение 
върху защитените зони. Съгласно чл.40, ал.4 от Наредбата за ОС, след анализ на 
представената информация и въз основа на критериите по чл. 16 от Наредбата по 
ОС, преценката на компетентния орган е, че настоящото инвестиционно 
предложение няма вероятност да окаже отрицателно въздействие върху природни 
местообитания, популации и местообитания на видове (включително птици), 
предмет на опазване в горепосочените защитени зони от мрежата на „Натура 2000”. 

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БД ИБР - 
Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо 
режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в 
Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР).  

Съгласно чл.7, ал.2, т.2, буква „б” от Наредбата за ОВОС е проведена 
консултация с РЗИ – Смолян.  

М О Т И В И : 

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности и технологии: 
обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други 
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предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, 
замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти: 

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на три водоема, всеки 
с обем по 100м3. Съоръженията ще се изпълнят от масивна стоманобетонова 
конструкция, вкопани в земята. Всеки водоем ще се състои от две водни камери, 
суха камера, помпена станция и хлораторно. 

2. Проектираните водоеми ще бъдат използвани за следните цели: 
противопожарни нужди; напояване на земеделски площи – пасища и ливади; 
водопой на домашни животни – едър и дребен рогат добитък. 

3. Водоемите ще се водоснабдяват посредством довеждащи водопроводи от 
съществуващи водоизточници на подземни води, както следва: 

 - Водоем № 1 с площ 292 кв.м - от каптиран естествен извор (КЕИ) „Перелик-
1“ на кота 1940 м; 

 - Водоем № 2 с площ 292 кв.м - от каптиран естествен извор (КЕИ) „Перелик-
2“ на кота 1998 м; 

 - Водоем № 3 с площ 285 кв.м - от каптиран естествен извор (КЕИ) „Перелик-
3“ на кота 2014 м; 

4. Инвестиционното предложение предвижда водовземане от подземни води 
чрез съществуващи водовземни съоръжения - каптирани естествени извори с общ 
обем на водовземане - 486 375 м3/год., както следва: 

 - КЕИ „Перелик-1“ - 162 125  м
3
/год. 

 - КЕИ „Перелик-2“ - 162 125  м3/год. 
 - КЕИ „Перелик-3“ - 162 125  м3/год. 
 За посочените водоизточници са изготвени проекти за водовземане от 

подземни води чрез изградени водовземни съоръжения и обосновка на исканото 
водовземане, с които се доказва наличието на съответните водни ресурси и начина 
на тяхното рационално използване.

5. Изкопните работи ще са с дълбочина до 2,5 м. След приключване на 
строително-монтажните работи, изкопните маси ще се използват за обратно 
засипване.  

5. Всички видове отпадъци по време на строителството ще се събират на 
определени за целта площадки. Генерираните твърди битови отпадъци ще се 
третират съгласно действащата нормативна уредба. 

6. При реализацията на предложението не се предвижда изграждане на нова 
или промяна на съществуващата техническа инфраструктура. 

7. При строителството и експлоатацията на обекта не се очаква замърсяване и 
дискомфорт на околната среда, при стриктно спазване на предложените мерки за 
ограничаване на въздействията върху околната среда. 

8. С реализацията на предложението не съществува риск от инциденти при 
стриктното спазване на технологичната дисциплина и изискванията на безопасност 
на труда. 

9. Няма вероятност с реализацията си инвестиционното предложение да окаже 
отрицателно въздействие върху околната среда от кумулиране с други 
предложения. 

ІІ. Местоположение в това число чувствителност на средата, 
съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи 
територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в 
района: 

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на три водоема, 
разположени в м. „Перелик“, землище гр. Смолян обл. Смолян, както следва: 

- Водоем №1 с площ 292 кв.м, предвиден за реализация в ПИ с идентификатор 
67653.169.16, м. Перелик (Карлък), в землището на гр. Смолян обл. Смолян. 
Надморската височина на водоема ще е Н=1928,50  



4/7

- Водоем №2 с площ 292 кв.м, предвиден за реализация в ПИ с идентификатор 
67653.169.6, м. Карлък в землището на гр. Смолян обл. Смолян. Надморската 
височина на водоема ще е Н=1992,00.  

- Водоем №3 с площ 285кв.м, предвиден за реализация в ПИ с идентификатор 
67653.169.15, м. Карлък в землището на гр. Смолян обл. Смолян. Надморската 
височина на водоема ще е Н=1991,50.  

2. Имотите, в чийто граници ще се реализира предложението са собственост на 
възложителят и всички линейни обекти (транспортен достъп, захранващи 
тръбопроводи) ще преминават през тях. 

3. Съобразено със становище с изх. № КД-04-73/01.03.2017г., предложението е 
допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на 
околната среда и мерки за постигане на добро състояние на водите при спазване на 
следните условия:

 Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от 
дейностите по реализиране и експлоатация на инвестиционното предложение; 

 Да не се допуска свободно залпово изпускане на водите от осъществяване 
на промиване и обеззаразяване на водопроводите. 

 Поради това, че е предвидено водовземане от КЕИ „Перелик 1", КЕИ 
„Перелик 2" и КЕИ „Перелик 3", водата от същите може да се ползва само при 
спазване на всички процедури по Разрешителен режим, съгласно чл. 50, ал. 7,т. 2 от 
ЗВ. Затова е наложително внасяне на Заявление, придружено с необходимите 
документи съгласно ЗВ, и подзаконовите нормативни актове към него и в частност 
Наредба №1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води; 

 В случай, че водите се използват и за питейно-битови цели, е необходимо да 
се започне процедура по учредяване на СОЗ около КЕИ „Перелик 1", КЕИ „Перелик 
2" и КЕИ „Перелик 3", съгласно Наредба №3/16.10.2000г. за условията и реда за 
проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните 
зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и 
около водоизточниците на минерални води; 

 Да се извършва собствен мониторинг на подземни води от КЕИ „Перелик 1", 
КЕИ „Перелик 2" и КЕИ „Перелик 3"; 

 Съгласно чл.4., ал.1, т.3 от Наредба № 44/20.04.2006г. за ветеринарно 
медицинските изисквания към животновъдните обекти - животновъдните обекти за 
отглеждане на селскостопански животни трябва да са снабдени са с достатъчно 
количество вода за пиене от собствени и/или от обществени водоизточници, която 
да отговаря на изискванията на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, 
предназначена за питейно-битови цели (ДВ, бр. 30 от 2001 г.); 

 Да се спазват изискванията на Наредба №2/13.09.2007г. за опазване на 
водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници - спазване на добрите 
земеделски практики; 

 Да се спазват изискванията на Наредба № 18 /27.05.2009 г. за качеството на 
водите за напояване на земеделски култури, чрез провеждане на собствен 
мониторинг на водите, използвани за поливни нужди с цел създаването на 
възможност за анализи, оценка и прогнози за състоянието на водите за напояване. 

4. Не се очаква да бъдат засегнати обекти от културното наследство при 
строителството и експлоатацията на обекта. 

5. Не се очаква да бъдат засегнати качествата и регенеративната способност на 
природните ресурси в района. Реализацията на предложението не е свързана с 
трайно нарушаване на ландшафта, като след приключване на дейностите, 
нарушените терени ще се възстановят.  
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ІІІ. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна 
среда: 

1. Реализирането на инвестиционното предложение няма да наруши цялостта, 
структурата, функциите и природозащитните цели на защитени зони BG0001030 
„Родопи-Западни“ и BG0002113 „Триград-Мурсалица“, тъй като ще се засегне 
незначителен процент от площта на двете зони, в периферията им: 0,00002% за 
защитена зона „Родопи-Западни“ и 0,0001% от площта на защитена зона „Триград-
Мурсалица“. 

2. Съобразно извършена проверка чрез информационната система за защитени 
зони от екологичната мрежа „Натура 2000” с реализацията на инвестиционното 
предложение ще се засегнат в незначителна степен мозаечно представените в 
района и формиращи комплекси помежду си природни местообитания 62D0
“Оромизийски ацидофилни тревни съобщества“ и 6230* “Богати на видове 
картълови съобщества върху силикатен терен в планините“ предмет на 
опазване в защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни”, а именно: 

 0,0292 ха или 0,00069% от общата площ (4212,14 ха) на разпространението 
на природно местообитание 62D0 “Оромизийски ацидофилни тревни съобщества“ 
в защитената зона;  

 0,0577 ха или 0,0027% от общата площ (2099,83 ха) на разпространението 
на приоритетно природно местообитание 6230* “Богати на видове картълови 
съобщества върху силикатен терен в планините“ в защитената зона, съгласно 
данни по проект на МОСВ: „Картиране и определяне на природозащитното 
състояние на природни местообитания и видове – фаза I“. 

3. Пренебрежимо малката площ, която ще се засегне в резултат на 
реализацията на инвестиционното предложение в сравнение с представителността 
на местообитанията в зоната, представлява незначителна загуба от тях и в тази 
връзка, отрицателното въздействие върху предмета на опазване в защитената зона 
не се очаква да е в значителна степен. Останалите природни типове местообитания 
и местообитания на растителни видове, предмет на опазване в зоната, не се засягат 
и няма да претърпят промени в структурата и функциите им. 

4. При реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да се 
засегнат в значителна степен мозаечно представени ефективни, потенциални и/или 
оптимални местообитания на видове от фауната, като: полиаматус (Polyommatus 
eroides), еуфидриас (Euphydryas aurinia), голям гребенест тритон (Triturus karelinii), 
мечка (Ursus arctos), вълк (Canis lupus), дива коза (Rupicapra rupicapra). Отчитайки 
местоположението и характера на предложението, вкл. малката площ и 
краткотрайното въздействие, няма вероятност реализацията му да доведе до 
увреждане в значителна степен, както и влошаване качествата на посочените по 
горе местообитания в сравнение с настоящия момент. 

5. В рамките на инвестиционното предложение няма установени миграционни 
коридори или места на концентрация на птици за хранене или при прелетите. Не се 
създава трайна преграда, която да фрагментира миграционни пътища на видове. 
Краткостта на въздействие по време на строителство и характера на въздействието 
по време на експлоатация на обекта, не предполага негативни въздействия, като 
унищожаване или дълготрайно и значително по степен безпокойство на видове 
птици, предмет на опазване в границите на защитена зона BG0002113 „Триград-
Мурсалица“.  

6. Времетраенето на дейностите по реализация на инвестиционното 
предложение е краткосрочно и не предполага генериране на шум, емисии и 
отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно 
въздействие, включително значително увеличаване на безпокойството върху 
предмета и целите на опазване в защитените зони.  

7. Наличието на съпътстваща техническа инфраструктура до имота не 
предполага усвояване на допълнителни площи, които да доведат до увреждане или 
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унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове, включително 
птици, предмет на опазване в зоните. 

8. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до 
кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природните 
местообитания, популациите и местообитанията на видовете, предмет на опазване 
в защитените зони, спрямо одобрените до момента други планове, проекти и 
инвестиционни предложения. 

ІV. Характеристика на потенциалните въздействия-териториален обхват, 
засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, 
големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

1. Териториалният обхват на въздействие на инвестиционното предложение 
ще бъде ограничен и локален в рамките на разглежданата територия. 

2. Съгласно писмо с изх.№ 1654/30.06.2017 г. на РЗИ – Смолян, реализацията 
на инвестиционното предложение няма да доведе до значими въздействия и 
рискове за човешкото здраве. 

3. Предвид характера и параметрите на инвестиционното предложение, както и 
периода за реализацията на предложението, потенциалните въздействия могат да 
се определят като краткотрайни, временни, обратими и незначителни за периода на 
експлоатацията.  

4. Териториалният обхват на въздействието в резултат на реализацията на 
инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на разглежданият 
участък. При спазване на изискванията на екологичното законодателство не се 
очаква неблагоприятно въздействие върху компонентите и факторите на околната 
среда. 

5. Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие. 

V.Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или 
технологии: 

1. Съгласно писмо с вх. №КПД-11-77-(10)/14.07.2017г., на кмета на Община 
Смолян в периода 29.06.2017г. – 12.07.2017г. e осигурен обществен достъп на 
информацията по Приложение №2 на интернет страницата и на информационното 
табло на общината. В писмото е посочено, че в резултат на осигурения обществен 
достъп в законоустановения срок, не са постъпвали възражения и жалби срещу 
реализацията на предложението. 

2. Съгласно писмо с вх. №КПД-11-77-(11)/17.07.2017г., в периода 05.06.2017г.–
06.07.2017г., възложителят е осигурил обществен достъп до информацията по 
приложение №2 за инвестиционното предложение на интернет страницата на 
„Перелик инфраструктурна компания“ АД. В писмото е посочено, че в 
законоустановения срок не са постъпвали възражения срещу реализацията на 
предложението. 

3. В срока на обявяванията и към настоящия момент в РИОСВ – Смолян не са 
постъпвали възражения срещу реализацията на предложението. 

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 

1. Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземните водни тела 
от дейностите по реализиране и експлоатация на предложението. 

2. При реализацията на инвестиционното предложение, да се спазват 
изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни 
актове по прилагането му. 

3. Да се спазват изискванията на Наредбата за управление на строителните 
отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали /обн. ДВ. бр. 89 от 
13.11.2012г./. 



4. ,[eiluocrure no pean[3aqvfl Ha npe4noxeHrero Aa ce r3Bbpr.]JBar B rpaHilLlilTe
Ha yrBbpiqeHilTe crpoilTenHu nnott1a,qKil B no3eMreHh ilMor14 c r,qeHruSrKaropl4
67653.169.15, 67653.169.6 u 67653.169.16, MecrHocr ,,KapflbK", no KatracrpanHara
Kapra I Kagacrpar]Hnre perilcrpr4 Ha rpa4 Cuonsn, o6r4mHa Cuonsu, o6nacr CruoncH,
6es Aa ce yBpexqar cbcepHV Ha rflx reprropl4r4.

5. l-lpr,r peanu3aqilFTa Ha ilHBecruqr4oHHoro npeAnoxeHr4e aa He ce .qonycKa
yHr4rIoxaBane nlwnu yBpex(AaHe Ha cbulecrByBaula pacrurenHocr (rpeaHa, AbpBecHa u
xpacroaa) il3Br,H rpaH[qnre Ha npoeKTHoro rpace Ha EoBe](qar4ilTe BorqonpoBotrvt tA

TpilTe BOAOeMa, KaKTO il IenoHilpaHe Ha CKanHH il 3eMHil MaCil B TephTOpVtW, nonapaqm B

rpaHrLlilTe Ha 3aulilTeHilTe 3oHr/.
6. [lpegangeHrre c ilHBecr]4r-l4oHHoro npe,qnoxeHile ,qefrHocrn Ea 6u4ar

3anoqHar[ il3BbH pa3MHoxr4TeflHlrfl ce3oH Ha noBeL{ero xr/Borr4HcKr4 Blagoee, xofrro e or
anprn 4o 0H14.

Hacronu.loro peuJeHre ce orHacfl caMo 3a KoHKperHo 3af,BeHoro npeAnoxeHue r B nocoqeHufl My
Kanaql4Ter. Hacrogqoro peueHue He orMeHg 3aAbrxeHlaqra Ha Bb3noxrrenc 3a H3nrnHeHr4e Ha I43l4cKBaHugra
na 3axona 3a ona3BaHe Ha oKorHara cpeAa /3OOC/ A Apyru cnelluaflHr 3aKoHr4 r nog3aKoHoBl4 HopMarhBHx
aKToBe yt He Moxe Aa cnyxu Karo ocHoBaHhe 3a ornagaHe Ha orroBopHocrra crmacHo geicreaulata
HopMarhBHa ypeg6a.

Ha ocHoBaHhe .{n.93, an.7 or 3OOC nph npoMeHa Ha Brsnoxrreng, Ha napaMerpr4Te Ha
uHBecruqlroHHoro npegroxeHue unu Ha HgKoh or o6crosrencrBara, npu Kor4To e H3.qaAeHo Hacrost{oro
peuJeHtae, B]3noxrTener unr HoBr4cr Bb3noxuren rpn6ea cBoeBpeMeHHo ga yBeAorrara P14OCB, rp. Cuonnx,

flpu xoncrarhpaHe Her43nrnHeHhe Ha ycnoBrqra H MepKr4Te B peueHhero, BhHoBHHTe rrlqa Hocqr
orroBopHocr no qfl. 166,r.2 or 3axona 3a ona3BaHe Ha oKorHara cpe.qa.

Ha ocnoaanre .tn.93, an.8 or 3OOC, Hacroer{oro peuJeHHe ry6ra npaaxo geicrere, aKo B cpoK 5 roguau
oTAaTaTa Ha [3AaBaHeTO My He e 3anoqHano ocEr{ecTBgBaHero Ha uHBecTuqr4oHHoTo npeAnoxeHre,

Peurexuero Moxe Aa 6uge o6xanBaHo qpe3 Pl4OCB-CuoneH npeA MrHucrupa Ha oKorHara cpeAa r
Boghre ulnnu npep, AgnarnucrparlrBeH crA - rp,Cuonna e 14-,qxeeeH cpoK or cuo6ulaBaHero My Ha
3auHrepecoBaHHre n Hqa no peAa s3 figuuxl,rcrparr BHo-npoqecyafl HHr KoAeKc.

Дatta:19.07.2017「 .

ИHЖ.EKATEPИ HA「AДЖE
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