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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 1 П/2016г. 
 

За инвестиционнo предложениe „Изграждане на система за капково напояване на 
лозово насаждение на обща площ от 285.051 дка, винени сортове” в землище на с. Царева 
поляна, общ. Стамболово, обл. Хасково с възложител КПТУ „БУЛГАРПЛОД – ЕКСПОРТ”, с. 
Царева поляна е подадено уведомление с вх. № ПД – 223/28.05.2014 г. в Регионална 
инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) Хасково. 

След преглед на представената информация и на основание чл. 5, ал. 1 от 
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 
околната (Наредбата за ОВОС) е определено, че инвестиционното предложение попада в 
обхвата на т. 1, буква „в” от Приложение 2 на Закона за опазване на околната среда 
(ЗООС) и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия, инвестиционното предложение подлежи на 
процедура по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС с компетентен 
орган за произнасяне с решение - Директорът на РИОСВ - Хасково. С писмо изх. № ПД – 
223/04.06.2014 г. на РИОСВ - Хасково са дадени указания за необходимите действия, които 
възложителят следва да предприеме за провеждане на процедурата по реда на Глава 
шеста от ЗООС, включително процедура по оценка за съвместимост с предмета и целите 
на опазване на защитените зони по реда на чл. 31 от Закона на биологичното 
разнообразие (ЗБР).  

Във връзка с дадените указания в цитираното по-горе писмо на 13.06.2014 г. 
възложителят внася искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка 
на въздействието върху околната среда (ОВОС) с информация по приложение № 2 към чл. 
6 от Наредбата за ОВОС. Съгласно разпоредбите на чл. 7, ал. 2, т. 2, буква „б” от 
Наредбата за ОВОС предоставената информация е изпратена за становище по 
компетентност в РЗИ-Хасково. Становището на РЗИ е, че не се предполага риск за 
здравето на населението. 

След преглед на представената в РИОСВ-Хасково информация по приложение № 2   
и документация се установяват пропуски и неточности, в тази връзка с писмо изх. ПД – 
223/02.07.2014 г. е изискана писмено допълнителна информация, която следва да се 
депозира от възложителя в определен за това срок (получено известие за доставяне 
удостоверява, че писмото е получено от възложителя на 07.07.2014 г.). В цитираното писмо 
възложителят е уведомен, в случай, че изисканата информация не бъде внесена в 
определения срок, процедурата по Глава шеста от ЗООС ще бъде прекратена. 

На 18.07.2014 г. възложителят внася в РИОСВ-Хасково исканата допълнителна 
информация, след преглед на същата се установява, че неточностите по преписката не са 
отстранени, в тази връзка РИОСВ изпраща ново писмо до възложителя за отстраняването 
им. Писмото е получено от възложителя на 04.08.2014 г. (съгласно получено известие за 
доставяне). 

 
На 22.02.2016 г. в РИОСВ-Хасково е получено искане с вх. № АП-12/22.06.2016 г. от 

възложителя за прекратяване на започналата процедура за заявеното от него 
инвестиционно предложение за „Изграждане на система за капково напояване на лозово 
насаждение на обща площ от 285.051 дка, винени сортове” в землище на с. Царева поляна, 
общ. Стамболово, обл. Хасково. 

 
Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 56, ал. 1 от 

Административнопроцесуалния кодекс (АПК) 
 
  

РЕШИХ: 

 

Прекратявам процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на 
ОВОС, съвместена с оценка за съвместимостта по внесено уведомление за инвестиционно 
предложение за „Изграждане на система за капково напояване на лозово насаждение на 
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обща площ от 285.051 дка, винени сортове” в землище на с. Царева поляна, общ. 
Стамболово, обл. Хасково с възложител КПТУ „БУЛГАРПЛОД – ЕКСПОРТ”, с. Царева 
поляна. 

 

 

Прекратяването на процедурата с настоящото решение, не изключва 

възможността възложителят да подаде ново уведомление до компетентния орган. 

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и 

водите и Административен съд Хасково, чрез Директора на РИОСВ-Хасково в 14 - 

дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

ИНЖ. ДИМИТЪР ИЛИЕВ 
Директор на Регионална инспекция  
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