
С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Две неправителствени организации са допуснати да участват  с техни представители в 

заседание на Експертния екологичен съвет (ЕЕС) при РИОСВ Пазарджик, на което ще се 

разглежда ИП „Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище 

„Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград,  

област Пазарджик  

 

В изпълнение на процедурата за избор на неправителствени организации, които да 

участват в заседание на ЕЕСпри РИОСВ Пазарджик, на което ще се разглежда ИП „Добив и 

преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на 

територията на общ. Велинград, област Пазарджик, съгласно чл. 9, ал. 3 от Правилника за 

функциите, задачите и състава на Експертните екологични съвети (ЕЕС) към РИОСВ - 

Правилника, приет от колегиум на МОСВ на 9.03.2015г., утвърден със заповед № РД-

223/6.04.2015г., в РИОСВ-Пазарджик бяха регистрирани документи на 4 кандидата. 

 

Комисията назначена със Заповед № РД-08-038/01.04.2016 г. на директора на РИОСВ-

Пазарджик, извърши преглед на регистрираните заявления/документи за съответствието им с 

изискванията на чл. 9, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Правилника за функциите, задачите и състава на 

Експертните екологични съвети (ЕЕС) към РИОСВ - Правилника, въз основа на което реши: 

 

Допуска до участие на НПО и НПО представител в Експертния екологичен съвет 

(ЕЕС) към РИОСВ Пазарджик, на което ще се разглежда ИП „Добив и преработка на 

волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на 

общ. Велинград, област Пазарджик – допълнителен състав, съгл. чл. 8, ал.2, т. от Правилника 

следните кандидати: 

 

Наименование на НПО 

 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата - 

представител на НПО 

 

Регионално екологично сдружение „Марица 

2004“ 

доц. Боян Симеонов Боянов 

Сдружение за дива природа „Балкани“ Андрей Николаев Ковачев 

 

Не допуска до участие в избора на НПО и НПО представител в Експертния 

екологичен съвет (ЕЕС) към РИОСВ Пазарджик, на което ще се разглежда ИП „Добив и 

преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на 

територията на общ. Велинград, област Пазарджик  

 

Наименование на НПО 

 

 

Име, презиме и фамилия на 

кандидата - представител на 

НПО 

 

 

Основание за недопускане 

Сдружение „Байкария“  за НПО: 

Не са представени документи, 

удостоверяващи обстоятелствата по чл. 9, ал. 

1, т. 1, 2, 3 – документ по реда на ЗЮЛНЦ 

като регистрирано лице с нестопанска цел в 

обществена полза; документ за предмет на 

дейност в областта на опазване на околната 

среда; документ за развивана дейност в 

областта на опазване на околната среда не 



по-малко от 3 години към момента на 

подаване на заявление за участие в ЕЕС 

Не са представени документи, 

удостоверяващи обстоятелствата по чл. 9, ал. 

4, т. 1, букви „а“, „б“ и „в“ – копие от 

устав/учредителен акт; удостоверение за 

вписване в Централния регистър на ЮЛ с 

нестопанска цел към Министерство на 

правосъдието за осъществяване на дейност в 

обществена полза; информация за 

осъществяване дейност в областта на 

околната среда през последните три години 

подписана от представляващия НПО 

 

за НПО представител: 

Не са представени документи, 

удостоверяващи обстоятелствата по чл. 9, ал. 

2, т. 1 и 2 – документ доказващ опит в 

областта на опазване на околната среда не 

по-малък от 3 год. към датата на подаване на 

заявлението за участие в ЕЕС; документ за 

висше образование с професионално 

направление  

 

 Не са представени документи, 

удостоверяващи обстоятелствата чл. 9, ал. 4, 

т. 2, букви „а“, „б“, „в“ и „г“ – писмена 

декларация от НПО за представителя, 

номиниран за участие в заседанието на ЕЕС; 

писмена декларация от номинирания 

представител за съгласие за участие в 

заседанието на ЕЕС; автобиография; 

документи, удостоверяващи обстоятелствата 

по чл. 9  ал. 2, т. 1 и т. 2 - опит на 

представителя в областта на опазване на 

околната среда не по-малък от 3 години към 

датата на подаване на заявлението за участие  

в заседание на ЕЕС; да има висше 

образование в цитираните 

области/специалности  

Сдружение „Зелен Алианс“ Васко Райчинов  Йотов  

Представените документи не удостоверяват 

опит на НПО за осъществяване на дейност в 

областта на околната среда през последните 

3 години (чл. 9, ал.4, т.1, буква „в“). 

Представените документи не удостоверяват 

опит на представителя на НПО за 

осъществяване на дейност в областта на 

околната среда през последните 3 години 

към датата на подаване на заявлението за 

участие  в заседание на ЕЕС (чл. 9, ал.2, т.1). 

 

 

  

 

Изготвил:  

Инж. Атанаска Попова, ст. експерт ОВОС и ЕО 


