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Р Е Ш Е Н И Е № ХА - 3 - П/2014г. 
  

За инвестиционнoто предложениe „Изграждане на обект за покупка на бракувани 
автомобили, разкомплектоването им и търговия с получените части втора употреба” в 
поземлен имот № 77195.743.41 гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково, от „КАЛЕ 
СЕЙАХАТ” ООД, е внесено уведомление за ИП през месец ноември 2013г. в Регионалната 
инспекция по околна среда и води (РИОСВ) Хасково, заведено с вх. № ПД-751/29.11.2013г. 

В законоустановения срок с писмо (изх. № ПД-751/10.12.2013г.), РИОСВ Хасково 
уведомява възложителя за приложимата процедура по глава шеста от ЗООС и чл. 31 от 
ЗБР .  

На 30.12.2013г. е постъпила от възложителя информация за преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС, както и за оповестяването на информацията 
съгласно изискванията на чл. 6, ал.9 от Наредбата за ОВОС. С писмо на РИОСВ Хасково 
(изх. № ПД-751(2)/03.01.2014г.), възложителят е информиран, че представената 
информация е непълна и недостатъчна за произнасяне от РИОСВ Хасково с мотивирано 
решение по необходимостта от извършване на ОВОС, съобразено с критериите по чл. 93, 
ал. 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). В тази връзка и на основание чл. 6, 
ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (Наредбата за ОВОС обн., 
ДВ, бр. 25/2003г. изм. и доп., бр. 94/2012г.) е поискано от възложителя допълнителна 
информация относно заявеното инвестиционно предложение. Поставен е срок за 
предоставяне на поисканата документация до един месец след получаване на писмото, 
като възложителят е информиран, че ако допълнителната информация не бъде 
представена в определения срок, съгласно чл. 6, ал. 4 от Наредбата за ОВОС, процедурата 
по разглеждане на искането се прекратява. 

До момента на издаване на настоящото решение в РИОСВ Хасково не е постъпвала 
изисканата с писмото от 03.01.2014г. информация. 

 

Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства и на основание чл. 6, 
ал. 4 от Наредбата за ОВОС  
 

РЕШИХ: 

 

Прекратявам процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на 
ОВОС в т.ч. и съвместената процедура по оценка за съвместимостта за инвестиционно 
предложение за „Изграждане на обект за покупка на бракувани автомобили, 
разкомплектоването им и търговия с получените части втора употреба” в поземлен имот № 
77195.743.41 гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково с възложител „КАЛЕ СЕЙАХАТ” ООД, 
гр. Хасково. 
 

Прекратяването на процедурата с настоящото решение, не изключва 

възможността възложителят да подаде ново уведомление до компетентния орган. 

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на 

Административно-процесуалния кодекс, чрез Директора на РИОСВ-Хасково пред 

Министъра на околната среда и водите и Административен съд Хасково в 14 - дневен 

срок от съобщаването му. 
 

 

инж. Д. Илиев 

Директор РИОСВ Хасково 
 

 

Дата: 28.03.2014г. 


