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Р Е Ш Е Н И Е № ХА - 1 - П/2015г. 
 

За инвестиционно предложение за ''Вътрешно преустройство на шивашко ателие и 

офисен апартамент в дом за медико- социални грижи'' в ПИ 77195.720.36, УПИ IX, кв.456, 

гр. Хасково, общ. Хасково е внесено уведомление за инвестиционно предложение от 

Халибрям Юсуф Ибрям и Гюлшен Расим Ибрям през месец ноември 2014г. в РИОСВ 

Хасково , заведено с Вх. № ПД-460/10.11.2014г.  

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата 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 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), и не 

подлежи на процедура по  реда на Глава втора от Наредбата за ОС. 

След преглед на представената информация и на основание на чл. 40, ал. 3 от 

Наредбата по ОС и въз основа критериите по чл 16 от Наредбата по ОС, е направена 

преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното 

предложение няма вероятност да окаже отрицателно въздействие върху природни 

местообитания, популации и местообитания на видове, включително птици, предмет на 

опазване близкоразположената защитена зона ЗЗ BG 0001031  “Родопи Средни”. 

С писмо на РИОСВ Хасково (Изх. № ПД-460/27.11.2014г.) Халибрям Юсуф Ибрям и  

Гюлшен Расим Ибрям са информирани, че в представената документация липсват 

доказателства за качеството им да бъдат «възложител  на инвестиционното предложение» по 

смисъла на разпоредбата на §1, т.20 от ДР на ЗООС, както и че липсват доказателства 

доказващи уведомяване на кмета на община Хасково  и на засегнатото население, съгласно 

изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС. Поставен е срок за получаване на 

поисканата документация до един месец от получаване на цитираното по-горе писмо на 

РИОСВ Хасково.  

В писмото е указано, че ако допълнителната информация не бъде представена в 

определения срок, процедурата по разглеждане на уведомлението ще бъде прекратена на 

основание чл. 5, ал. 5 от Наредбата за ОВОС. Съгласно обратната разписка писмото на 

РИОСВ Хасково е получено от Халибрям Юсуф Ибрям и  Гюлшен Расим Ибрям на 

02.12.2014г. 

В рамките на указания срок от един месец, който е изтекъл на 02.01.2015г., както и до 

момента на издаване на настоящото решение изисканата допълнителна информация не е 

представена в РИОСВ Хасково. 

Въз основа на изложените по - горе фактически обстоятелства и на основание чл. 5, 

ал. 5, от Наредбата за ОВОС  

 

 

РЕШИХ: 

 

Прекратявам започналото пред директора на РИОСВ Хасково производство по реда на ЗООС 

за инвестиционно предложение за ''Вътрешно преустройство на шивашко ателие и офисен 

апартамент в дом за медико- социални грижи'' в ПИ 77195.720.36, УПИ IX, кв.456, гр. Хасково, 

общ. Хасково, с възложители  Халибрям Юсуф Ибрям и  Гюлшен Расим Ибрям. 

 

Решението не отменя правата на възложителя за иницииране на нова процедура по 

ОВОС, в т.ч. ОСВ по реда на нормативната уредба по околна среда.  
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Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на Административно-

процесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Хасково пред Министъра на МОСВ и 

Административен съд Хасково в 14 - дневен срок от съобщаването му. 

 

инж. Д. Илиев 

Директор РИОСВ Хасково 
 

 

 

 

 

Дата: 27.01.2015г. 


