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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 2 П/2016 г. 
 

За инвестиционно предложение (ИП) „Преустройство на част от метален навес за 
покритие на павилиони за магазин за хранителни стоки и пристройка за кафе аперитив” в ПИ 
№ 168016, местност „Пясъка“, землище на с. Йерусалимово, общ. Любимец, обл. Хасково с 
възложител Ферди Кямил е подадено уведомление с вх. № ПД – 77/16.02.2016 г. в Регионална 
инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) Хасково. 

След преглед на представената информация и направената справка в РИОСВ-Хасково 
се установи, че за имот № 168016 в землище на с. Йерусалимово, общ. Любимец от страна на 
възложителя има подадени няколко уведомления за различни инвестиционни предложения, 
като в момента за едното ИП има започнала процедура за преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС. В тази връзка на възложителя е изпратено писмо с изх. № ПД-
77/02.03.2016 г., като е обърнато внимание, че съгласно чл. 82, ал. 3 от Закона за опазване на 
околната среда (ЗООС), когато за осъществяване на инвестиционното предложение трябва 
да се развият и други, свързани с основния предмет на оценка, спомагателни или поддържащи 
дейности, те също се включват в изискващата се оценка, независимо дали самостоятелно 
попадат в обхвата на приложения № 1 или 2. Ако спомагателните или поддържащите дейности 
самостоятелно като инвестиционни предложения са предмет на ОВОС, всички оценки се 
съвместяват, като се провежда една обединена процедура. В цитираното писмо са дадени 
указания на възложителя какво е необходимо да предприеми за провеждане на една обща 
процедура. 

На 10.03.2016 г. в РИОСВ-Хасково е получено искане от възложителя за оттегляне на 
инвестиционно предложение за „Преустройство на част от метален навес за покритие на 
павилиони за магазин за хранителни стоки и пристройка за кафе аперитив” в ПИ № 168016, 
местност „Пясъка“, землище на с. Йерусалимово, общ. Любимец, обл. Хасково с възложител 
Ферди Кямил. 

Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 56, ал. 1 от 
Административнопроцесуалния кодекс (АПК) 
 

РЕШИХ: 
 

Прекратявам започналото производство по уведомление за инвестиционно 
предложение „Преустройство на част от метален навес за покритие на павилиони за магазин 
за хранителни стоки и пристройка за кафе аперитив” в ПИ № 168016, местност „Пясъка“, 
землище на с. Йерусалимово, общ. Любимец, обл. Хасково с възложител Ферди Кямил. 

 

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  
по околната среда и водите град Хасково  
 
 

 

Дата: 21.03.2016 г. 


