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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 31 П/2017 г. 
 

За инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на локално пречиствателно 
съоръжение за физико-химично и биологично пречистване на отпадъчни води от цех за 
обработка на естествени обвивки - черва” в УПИ-VII 44, кв. 1 в с. Книжовник, общ. Хасково, 
обл. Хасково с възложител „Тимекс Трейд” ООД е подадено уведомление с вх. № ПД-
119/23.03.2017 г. в Регионална инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) Хасково.  

Предвид внесеното уведомление за инвестиционно предложение, на основание чл. 
4а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда (Наредбата за ОВОС), е извършена проверка относно допустимостта на 
ИП спрямо режимите, определени в утвърдените планове за управление на речните 
басейни (ПУРБ) на Източнобеломорски район. В отговор Басейнова дирекция 
„Източнобеломорски район” – Пловдив уведомява РИОСВ - Хасково, че инвестиционното 
предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и 
мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на определени условия. 

На основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, възложителят е информиран с 
писмо изх. № ПД-119/02.05.2017 г., че инвестиционното предложение попада в обхвата на 
т. 11, буква „в“ от Приложение 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия, ИП 
подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда (ОВОС) и на основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС компетентен орган за 
провеждане на процедурата е Директорът на РИОСВ - Хасково. В същото писмо 
възложителят е уведомен, че инвестиционното предложение подлежи на процедура по 
оценка съвместимостта съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за 
условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, 
проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на 
защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007г., посл. изм. и доп., бр. 
94 от 30.11.2012 г.) по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за 
биологичното разнообразие. Също така са дадени указания, които възложителят следва да 
предприеме за провеждане на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС, включително 
процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените 
зони по реда на чл. 31 от Закона на биологичното разнообразие (ЗБР). 

На 05.05.2017 г. възложителят внася искане за преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС за посоченото инвестиционно предложение. 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.  

Във връзка с промяна на мястото на заустване на отпадъчните води след ЛПСОВ е 
направена нова консултация с Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” – Пловдив 
за допустимост на ИП. В отговор в РИОСВ - Хасково е получено становище от Басейнова 
дирекция „Източнобеломорски район” – Пловдив, че инвестиционното предложение е 
допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за 
постигане на добро състояние на водите при спазване на определени условия. 

В хода на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС 
в РИОСВ - Хасково, в резултат на осигурения обществен достъп до информацията по 
приложение № 2, са постъпили жалби от заинтересовани лица против реализация на 
инвестиционното предложение. Във връзка с възраженията на хората от селото посочени в 
жалбите е направена нова консултация с РЗИ - Хасково. В отговор РЗИ уведомява, че след 
запознаване с постъпилите жалби е необходимо да се характеризират отделните рискови 
фактори от дейността, както на цеха за обработка на естествени обвивки, така и на 
пречиствателното съоръжение на отпадъчни води по отношение на влиянието им върху 
човешкото здраве и съпоставянето им с действащите хигиенни норми и изискванията, както 
за работна среда, така и за жилищна територия. С писмо изх. № ПД-119/20.06.2017 г. 
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РИОСВ - Хасково е изпратила на възложителя копие на писмото на РЗИ-Хасково за 
изпълнение и съобразяване. 

На 26.07.2017 г. в РИОСВ - Хасково е постъпило искане от управителя на „Тимекс 
Трейд“ ООД да бъде прекратена преписката по разглеждане на инвестиционно 
предложение (ИП) за „Изграждане на локално пречиствателно съоръжение за физико-
химично и биологично пречистване на отпадъчни води от цех за обработка на естествени 
обвивки - черва” в УПИ-VII 44, кв. 1 в с. Книжовник, общ. Хасково, обл. Хасково. 

Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства 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 съвместимост по внесено уведомление за инвестиционно 
предложение (ИП) за „Изграждане на локално пречиствателно съоръжение за физико-
химично и биологично пречистване на отпадъчни води от цех за обработка на естествени 
обвивки - черва” в УПИ-VII 44, кв. 1 в с. Книжовник, общ. Хасково, обл. Хасково с 
възложител „Тимекс Трейд” ООД. 
 

Решението не отменя правата на възложителя за иницииране на нова 
процедура по реда на нормативната уредба по околна среда. 

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: 09.08.2017 г. 

 


