ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО
Р Е Ш Е Н И Е
№585
взето на заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 25.01.2019 г. с Протокол № 40
ОТНОСНО: Декларация от общински съветници от Общински съвет Брацигово

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – гр.Брацигово
Р Е Ш И:
Приема Декларация от общински съветници от Общински съвет Брацигово,
неразделна част от настоящото решение.
Гласували:
№
по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Общински съветници:

Присъствали

Анета Георгиева Рашайкова
инж.Веселина Любенова Дамова
Георги Василев Кабов
инж.Георги Иванов Трендафилов
Георги Николаев Апостолов
Дима Ангелова Пашкулева
Йордан Райчев Михайлов
инж.Мария Григорова Батаклиева
арх. Младен Димитров Китов
Надежда Борисова Казакова
Петър Георгиев Маринов
Стоян Димитров Вълков
Търпена Ангелова Лабова
Общо:

„За”

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

*
*
*

13

12

„Против”

„Въздържали
се„

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
1

Председател на ОбС Брацигово:
/Надежда Казакова/
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО
ДЕКЛАРАЦИЯ
/приета с решение № 585/25.01.2019 г. на Общински съвет-Брацигово/

Ние, общинските съветници от Общински съвет Брацигово,
категорично се противопоставяме срещу инвестиционно предложение за
„Изграждане на площадка за рециклиране на пластмасови отпадъци" в
поземлени имоти с идентификатори: 06207.502.36 и 06207.2.725 в землище
на гр. Брацигово, община Брацигово, обл. Пазарджик от „Европейска
рециклираща група" ООД, гр. Пловдив, ул. „Густав Вайганд“ № 20, на
територията на град Брацигово, за което е подал уведомление за
инвестиционно намерение до РИОСВ – Пазарджик с вх. № ПД-012459/13.11.2018 г.
Всички работим за превръщането на града ни в туристически център.
В подкрепа на това е фактът, че на 13.02.2018 г. с Решение №17 на МОСВ
на Община Брацигово е предоставено безвъзмездно за управление и
ползване находище на минерална вода – изключителна държавна
собственост. Това беше цел, която си бяхме поставили, за да превърнем
град Брацигово в спа-център. Един подобен проект ще промени изцяло
облика на града ни. Наясно сме, че компетентен отговор за това дали този
процес ще замърсява или не околната среда може да даде само РИОСВ –
Пазарджик, но като съветници, избрани от хората да защитаваме техните
интереси сме притеснени от подобно инвестиционно намерение.
Считаме, че подобни действия следва да бъдат съобразени с
обществената нагласа и желания на гражданите в тази насока.
С декларацията заявяваме категорично, че за решаването на въпроси,
касаещи здравето на гражданите на Община Брацигово, винаги приоритет
са имали гражданите и техните интересите ще бъдат защитени.
Не сме доволни и от това, че възложителят на инвестиционното
предложение не е изпълнил задължението си да информира
обществеността своевременно, като обяви своето предложение на интернет
страницата си, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване
или по друг подходящ начин, както и да уведоми писмено кмета на
Община Брацигово, съгласно чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на
околната среда (актуална редакция към 13.11.2018 г. – когато
уведомлението е внесено в РИОСВ – Пазарджик), и съгласно чл. 2, ал. 1, т.
1 и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО
на въздействието върху околната среда, приета от Министерския съвет на
Република България.
В тази връзка, обръщаме внимание на РИОСВ – Пазарджик, че
уведомлението за инвестиционно намерение до РИОСВ – Пазарджик с вх.
№ ПД-01-2459 е подадено на 13.11.2018 г., към която дата чл. 95, ал. 1 от
ЗООС постановява: „Възложителят на инвестиционното предложение
информира писмено в най-ранния етап на своето инвестиционно
предложение компетентния орган и засегнатата общественост, като
обявява предложението на интернет страницата си, ако има такава, и чрез
средствата за масово осведомяване и/или по друг подходящ начин.
Възложителят уведомява писмено кмета на съответната община,
район и кметство, който от своя страна обявява инвестиционното
предложение на интернет страницата си.“
Тази разпоредба (чл. 95, ал. 1 от ЗООС) е изменен със ЗИДЗООС
(ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г.), който е в сила от 27.11.2018 г. Според § 35 от
ПЗР към ЗИДЗООС (ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г., в сила от 27.11.2018 г.),
„Започналите до влизането в сила на този закон процедури по реда на
глава шеста се довършват по досегашния ред.“
Ето защо възложителят на инвестиционното предложение е бил
длъжен да информира по законния начин и обществеността, и кмета на
Община Брацигово за своето намерение, но не е изпълнил своето
задължение.
Това е съществено нарушение на административната процедура по
ОВОС, поради което, според трайната практика на Върховния
административен съд, последващо решение по ОВОС на компетентния
орган за одобряване осъществяването на инвестиционното предложение
ще бъде незаконосъобразно и ще бъде отменено от съда.
С уважение,
НАДЕЖДА КАЗАКОВА
Председател на Общински съвет
град Брацигово
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