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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 101 ПР/2013г. 

 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието 

върху околната среда 
 

на основание чл. 81, ал.1, т. 2 и чл. 93, ал. 1 във връзка с ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на 
околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата по ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от 
Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за 
условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и 
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата 
по ОС) и представената писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл. 6, от 
Наредбата по ОВОС и чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и становище от РЗИ Кърджали 

 

РЕШИХ 
 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение: “Външно електрозахранване на център за обработка на отпадъци на община 

Кърджали”, общ. Кърджали, обл. Кърджали”, което няма вероятност да окаже значително 
отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда, природни местообитания, 
популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото 
здраве  

 

възложител: Община Кърджали, гр. Кърджали, бул. ”България” № 41 
 

Характеристика на инвестиционното предложение: 
Инвестиционното предложение предвижда външно електрозахранване на Регионален център за 
управление на отпадъците гр. Кърджали, включвайки следните подобекти: 

 Подобект: “Кабелна линия 20 кV от ТП-82 до ТП-Проходна кула на бившия мебелен 
завод “Форест грийн”; 

 Подобект: “Преустройство на ТП Проходна кула на бившия мебелен завод на “Форест 
грийн” АД”; 

 Подобект: “Реконструкция ВЕЛ 20 кВ пред ТП Проходна кула на мебелен завод “Форест 
грийн”АД гр. Кърджали”; 

 Подобект: “Подмяна изолацията на отклонение Островица от стълб №5 до стълб №7 на 
отклонение мТП-Вътрешни войски”; 

 Подобект: “Възстановяване на ВЕЛ 20 кВ от отклонителен стълб №7 до мТП 
Регионален център за управление на отпадъци”; 

Външното електрозахранване на Регионален център за управление на отпадъците гр. Кърджали, 
се изгражда във връзка с пускане в експлоатация на Регионален център за управление на 
отпадъци – гр. Кърджали, одобрен с решение по ОВОС № 4-2/2004г. на МОСВ. 
 

Подобект: Кабел 20 кВ от ТП82 (Общежития) до ТП Проходна кула на мебелен завод „Форест 
грийн” АД гр. Кърджали 
Към момента ТП Проходна кула на мебелния завод се захранва от ВЕЛ 20 кВ Гледка и се 
резервира от ВЕЛ 20 кВ Айрово. Поради честите прекъсвания на електроснабдяването по 
въздушните електропроводи се нарушава нормалната работа на наемателите развиващи 
производствена дейност на площадката на завода. С оглед нормализирането на 
електрозахранването на заводската площадка и оформянето на ТП Проходна кула като сигурен 
източник за захранване на площадката на регионалния център за управление на отпадъците в 
предварителния договор за присъединяване е предвидено ТП Проходна кула да бъде 
присъединен към захранващата подстанция и с кабел 20 кВ. С реконструкцията на ВЕЛ 20 кВ 
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пред ТП Проходна кула и захранването му с кабел 20 кВ се цели отклонение ВЕЛ 20 кВ 
Островица да се обособи като самостоятелен извод захранван от относително сигурен източник 
на електроенергия - ТП Проходна кула. Началото на кабелната линия започва от ТП82 
(Общежития), преминава покрай тях и излиза на тротоара на улица „Лиляна Димитрова” кв. 
Гледка. По тротоара достига до общински път за бившия мебелен завод, продължава по левия 
банкет на пътя и при т. 84 напуща урбанизираната част на града. По левия банкет на пътя 
достига до кръстовище с полски път, където пресича общинския път и продължава по границата 
между полския път и имот № 115. Достигайки оградата на бившия мебелен завод преминава от 
вътрешната страна на оградата и покрай асфалтов заводски път достига до ТП Проходна кула. 
Общата дължина на така описаното трасе на кабелната линия е около 1220 м.  
 

Подобект: Преустройство на ТП Проходна кула на бившия мебелен завод на „Форест грийн” 
АД 
Към момента разпределителната уредба 20 кВ на ТП Проходна кула на мебелен завод „Форест 
грийн” АД гр. Кърджали е изградена като единична несекционирана шинна система с два 
въздушни входа и един кабелен извод за захранване на мебелния завод. ТП Проходна кула на 
мебелния завод се захранва от ВЕЛ 20 кВ Гледка и се резервира от ВЕЛ 20 кВ Айрово. И двата 
електропровода ВЕЛ 20 кВ Гледка и Айрово са въздушни. С преустройството на 
разпределителната уредба 20 кВ се цели разделянето на шинната система на две секции, като 
на едната секция остават въздушните изводи – вход „Гледка” и новообособения въздушен извод 
за регионален център за управление на отпадъците гр. Кърджали, а на другата кабелния вход от 
ТП-82 (Общежития кв. Гледка) и захранването на мебелния завод. Запазва се съществуващата 
шинна система на РУ 20 кВ като самостоятелна секция за въздушните електропроводи 20 кВ. За 
изграждане на втората секция е необходимо да бъдат монтирани допълнително два броя 
разединители тип РМзк 20/400, а съществуващия разединител тип РМм 20/400 да бъде монтиран 
и използван като секционен разединител. Връзката между двете секции е предвидено да бъде 
изпълнена с кабел 20 кВ 1х185мм2. Съгласно предварителния договор за присъединяване, е 
предвидено да се запази съществуващото захранване на ТП Проходна кула от 20 кВ Гледка, а 
освободената килия от вход Айрово да се използва за електрозахранване на регионалния център 
за управление на отпадъците гр. Кърджали. 
 

Подобект: Реконструкция ВЕЛ 20 кВ пред ТП Проходна кула на мебелен завод „Форест грийн” 
АД гр. Кърджали 
Към момента отклонение ВЕЛ 20 кВ Островица, към което съгласно предварителния договор за 
присъединяване е предвидено да бъде присъединено електрозахранването на регионалния 
център за управление на отпадъците се захранва от 20 кВ Гледка. ТП Проходна кула на мебелен 
завод „Форест грийн” също се захранва от ВЕЛ 20 кВ Гледка и се резервира от ВЕЛ 20 кВ Айрово. 
И двата електропровода ВЕЛ 20 кВ Гледка и Айрово са въздушни с проводник АС-95мм2. С 
реконструкциите на ВЕЛ 20 кВ пред ТП Проходна кула се цели отклонение ВЕЛ 20 кВ Островица 
да се обособи като самостоятелен извод от ТП Проходна кула, който чрез оперативни 
превключвания в ТП Проходна кула да може да се резервира. Предвидено е да се запази 
съществуващото захранване на ТП Проходна кула от ВЕЛ 20 кВ Гледка. На последния сълб № 27 
(съгласно съществуващата номерация на стълбовете на ВЕЛ  20 кВ Гледка) ще бъде монтиран 
РОС – 20/400, да се изтегли проводник между ст. № 27 и ст. № 36 (съгласно съществуващата 
номерация на стълбовете на ВЕЛ 20 кВ Айрово) и през новомонтирания РОС - 20/400 при нужда 
да бъдат съединени ВЕЛ 20 кВ Гледка и ВЕЛ  20 кВ Айрово. Освободеното изводно поле от ВЕЛ 
20 кВ Айрово в ТП Проходна кула, чрез допълнително изграден участък от ВЕЛ 20 кВ до 
съществуващия стълб № 5 на отклонение ВЕЛ 20 кВ Островица се обособява като 
самостоятелен извод от ТП Проходна кула. Демонтира се участъка на ВЕЛ 20 кВ отклонение 
Островица от отклонителен стълб на ВЕЛ 20 кВ Гледка до съществуващ стълб № 5 на 
отклонението.  
При така описаните реконструкции новообособеният ВЕЛ 20 кВ Островица започва от ТП 
Проходна кула преминава през общински земи предвидини за вилна зона на гр. Кърджали, 
пресича полски път и ж.п.линия при километър 89

+840,
 прави дясна чупка и се включва в 

съществуващия стълб №5 на отклонение ВЕЛ 20 кВ Островица. Общата дължина на 
новоизградения участък е 295м. По цялото трасе новоизграденият участък е предвидено да 
преминава само през общински земи. 
Подобект: Подмяна изолацията на отклонение Островица от стълб № 5 до стълб № 7 на 
отклонение Мтп – Вътрешни войски 
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Към момента отклонение ВЕЛ 20 кВ Островица е предвидено да бъде присъединено 
електрозахранването на Регионалния център за управление на отпадъците. Трасето на 
електропровода преминава в непосредствена близост до хвостохранилището. Поради химически 
и механични замърсявания на повърхността на порцелановите изолатори, те са със следи от 
многократни повърхностни пробиви. Много от тях са с разрушени стрехи и понижена изолация. За 
подобряване на сигурността на електрозахранване на Регионалния център за управление на 
отпадъците се предвижда необходимостта от подмяна на изолацията в горепосочения участък. 
Изолацията на въздушния електропровод участъка от стълб № 5 до отклонителен стълб № 7 ще 
бъде подменена със силиконови пръчковидни изолатори-за опъвателните стълбове и подпорни 
силиконови изолатори за носещите стълбове. 
 

Подобект: Възстановяване на ВЕЛ 20 кВ от отклонителен стълб №7 до мТП Регионален 
център за управление на отпадъците 
При извършеният оглед на място е установено, че са налични три броя железобетонни стълбове 
тип НЦГ 951, окомплектовани с конзоли за изолатори тип ИНК-20, един брой железорешетъчен 
стълб тип ЪМ40,501 и отклонителните конзоли на отклонителния стълб №7. Предвидено е да се 
възстанови ВЕЛ 20 Кв по съществуващата стълбовна линия с проводник АС-50мм

2
, 

оразмеряване на стълбовна и проводникова линия за –ІІІ клим. район, скорост на вятъра – 30м/s. 
от отклонителния стълб №7 до Мтп-Регионален център за управление на отпадъци. 
При така съществуващото трасе електропроводът започва от стълб № 7 на откл. 20 Кв (Мтп-
Стрелбище-Вътрешни войски), пресича четвъртокласен асфалтов път гр. Кърджали – с. 
Островица, продължава през голини и ниски храсти и достига до мТП-Регионален център за 
управление на битовите отпадъци, който е предвидено да бъде монтиран от вътрешната страна 
на оградата на регионалния център. 

Изборът на инвеститора за отреждане на трасе за кабелна линия 20 кВ от ТП82(Общежития) до 
ТП Проходна кула и въздушен електропровод 20 кВ от ТП-Проходна кула до съществуващ стълб 
№5 на откл. Островица са разработени въз основа на скица-извадка на регионалната служба по 
геодезия, картография и кадастър и предварителен договор за присъединяване към 
електроразпределителната мрежа на ЕВН-България. 
Ще бъде използване наличната инфраструктура на района. Реализирането на предложението не 
налага необходимост от нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. 
Инвестиционното предложение се разглежда като разширение на “Регионален център за 
управление на отпадъци – гр. Кърджали» и само по себе си, попада в обхвата на т. 3, б) от 
Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта 
от ОВОС. 
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 
1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, 
програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на 
защитените зони (Наредбата, ДВ. Бр. 73/2007г.посл. изм. доп. Дв. бр. 94/2012г.) инвестиционното 
предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимост и същата е проведена през 
процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС и отразена в настоящото решение.  
 

МОТИВИ: 
 
I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, 

производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, 

ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на 

околната среда, както и риск от инциденти: 
 

1. Според представената информация за преценяване на необходимостта от извършване 
на ОВОС, в която е описана характеристиката на предлаганата дейност, 
инвестиционното предложение предвижда външно електрозахранване на Регионален 
център за управление на отпадъците гр. Кърджали, включвайки следните подобекти: 

 Подобект: “Кабелна линия 20 кV от ТП-82 до ТП-Проходна кула на бившия 
мебелен завод “Форест грийн”. Общата дължина на трасето на кабелната линия 
е около 1220м. Кабелът е предвидено да бъде положен в изкоп с размери 
0,9х0,4м върху пясъчна подложка с дебелина 0,1м. Трасето на кабела ще бъде 
сигнализирано със сигнална лента; 
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 Подобект: “Преустройство на ТП Проходна кула на бившия мебелен завод на 
“Форест грийн” Ад” - с преустройството на разпределителната уредба 20 кВ се 
цели разделянето на шинната система на две секции, като на едната секция 
останат въздушните изводи – вход „Гледка” и новообособения въздушен извод 
за регионален център за управление на отпадъците гр. Кърджали, а на другата 
кабелния вход от ТП-82 (общежития кв. Гледка) и захранването на мебелния 
завод; 

 Подобект: “Реконструкция ВЕЛ 20 кВ пред ТП Проходна кула на мебелен завод 
“Форест грийн” АД гр. Кърджали”. С реконструкциите на ВЕЛ 20 кВ пред ТП 
Проходна кула се цели отклонение ВЕЛ 20 кВ Островица да се обособи като 
самостоятелен извод от ТП Проходна кула, който чрез оперативни 
превключвания в ТП Проходна кула да може да се резервира. Предвидено е да 
се запази съществуващото захранване на ТП Проходна кула от ВЕЛ 20 кВ 
Гледка. На последния сълб № 27 (съгласно съществуващата номерация на 
стълбовете на ВЕЛ  20 кВ Гледка) да бъде монтиран РОС – 20/400, да се изтегли 
проводник между ст. № 27 и ст. № 36 (съгласно съществуващата номерация на 
стълбовете на ВЕЛ 20 кВ Айрово) и през новомонтирания РОС - 20/400 при 
нужда да бъдат съединени ВЕЛ 20 кВ Гледка и ВЕЛ 20 кВ Айрово. Общата 
дължина на предложеното трасе е около 290м.; 

 Подобект: “Подмяна изолацията на отклонение Островица от стълб № 5 до 
стълб № 7 на отклонение мТП-Вътрешни войски” - за подобряване на 
сигурността на електрозахранване на Регионалния център за управление на 
отпадъците правилно е посочена необходимостта от подмяна на изолацията в 
горепосочения участък. Изолацията на въздушния електропровод участъка от 
стълб № 5 до отклонителен стълб № 7 ще бъде подменена със силиконови 
пръчковидни изолатори - за опъвателните стълбове и подпорни силиконови 
изолатори за носещите стълбове; 

 Подобект: “Възстановяване на ВЕЛ 20 кВ от отклонителен стълб № 7 до мТП 
Регионален център за управление на отпадъци - за подобряване на сигурността 
на електрозахранване на Регионалния център за управление на отпадъците се 
предвижда подмяна на изолацията в горепосочения участък. Изолацията на 
въздушния електропровод участъка от стълб № 5 до отклонителен стълб № 7 ще 
бъде подменена със силиконови пръчковидни изолатори - за опъвателните 
стълбове и подпорни силиконови изолатори за носещите стълбове; 

2. Настоящото инвестиционно предложение е във връзка с пускането в експлоатация на 
Регионален център за управление на отпадъците гр. Кърджали. С реализацията му се 
цели:  

 Постигане на съответствие с нормативните изисквания, свързани с управление 
на отпадъците; 

 Ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда и 
здравето на населението; 

3. Ще бъде използвана наличната инфраструктура на района. Реализирането на 
предложението не налага необходимост от нова или промяна на съществуващата 
пътна инфраструктура. 

4. За отделните подобекти се предвижда изпълнението на следните основни видове 
работи: 

 Изкоп и полагане на кабел 20 кВ; 

 Демонтаж и монтаж на съоръжения в ТП Проходна кула на мебелен завод; 

 Демонтаж и монтаж на стълбове20 кВ; 

 Демонтаж и монтаж на трипроводна линия от АС проводник; 
5. Отпадъците, които ще се генерират ще бъдат извозени на съответните за целта места, 

съгласно нормативните изисквания. 
6. В РИОСВ – Хасково не са постъпвали други инвестиционни предложения за 

разглеждания район. Предвид характера и местоположението на предлаганата дейност 
за изпълнение на инвестиционното предложение, както и обстоятелството, че са взети 
мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда, всичко това 
изключва възможността от въздействието на инвестиционното предложение върху 
околната среда или т.нар. кумулиранe с други предложения.  
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7. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и 
дискомфорт на околната среда. Извършваната дейност не предполага замърсяване на 
компонентите на околната среда. 

8. При вземане на необходимите мерки, свързани със стриктното спазване на 
изискванията на безопасност на труда риска от инциденти ще бъде сведен до минимум. 

 

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване 

на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната 

способност на природните ресурси в района: 
 

1. Новото трасе на ел. провода започва от северната част на кв. Гледка от съществуващ 
трафопост и продължава на североизток подземно по съществуващ асфалтов път от 
Кърджали за завод Бреза, след което присича асфалтовия път и тръгва по проектен път 
и през двора на завода продължава до съществуващ трафопост. След това 
продължава надземно на изток през общински имоти, пресича ж.п. линията от 
Кърджали за Момчилград и стига до съществуващ стълб. Засегнатите от сервитута на 
трасето имоти:  

 имот № 13, кадастрален район 111, землище на гр. Кърджали с НТП – за местен 
път, собственост на община Кърджали; 

 имот № 13, кадастрален район 114, землище на гр. Кърджали с НТП – за местен 
път, собственост на община Кърджали; 

 имот № 13, кадастрален район 201, землище на гр. Кърджали с НТП – за 
дърводобивна и дървопреработваща пром., държавна собственост; 

 имот № 13, кадастрален район 206, землище на гр. Кърджали с НТП – за 
дърводобивна и дървопреработваща пром., собственост на „Форест Грийн 2003” 
ХАД; 

 имот № 13, кадастрален район 207, землище на гр. Кърджали с НТП – за 
дърводобивна и дървопреработваща пром., собственост на „Европа юг” ООД; 

 имот № 13, кадастрален район 208, землище на гр. Кърджали с НТП – за 
дърводобивна и дървопреработваща пром., собственост на „Форест Грийн 2003” 
ХАД; 

 имот № 13, кадастрален район 201, землище на гр. Кърджали с НТП – друг вид 
трайни насъждения, собственост общ. Кърджали; 

 новообразуван имот №52, кадастрален район 316, по плана новообразуваните 
имоти на местност, землище на гр. Кърджали; 

 новообразуван имот №53, кадастрален район 316, по плана на 
новообразуваните имоти на местност, землище на гр. Кърджали; 

 новообразуван имот №55, кадастрален район 316, по плана на 
новообразуваните имоти на местност, землище на гр. Кърджали; 

 новообразуван имот №54, кадастрален район 316, по плана на 
новообразуваните имоти на местност, землище на гр. Кърджали; 

 новообразуван имот №24, кадастрален район 316, по плана на 
новообразуваните имоти на местност, землище на гр. Кърджали; 

 новообразуван имот №22, кадастрален район 316, по плана на 
новообразуваните имоти на местност, землище на гр. Кърджали; 

2. По цялото трасе новопроектираният кабел 20 кВ преминава през общински земи, частни 
земи - на „Форест грийн” – АД и държавни земи. Съгласно одобрения парцеларен план 
собствениците на засегнатите земи са дали писменно съгласие за преминаване на 
кабела по гореописаното трасе.  

3. Ползването на обекта няма да окаже въздействие върху съседните територии и няма 
да затрудни режима на ползване и стопанисване. С реализацията на обекта няма да се 
засегнат интереси на съществуващи ползватели на съседни имоти.  

4. Дейността няма връзка и не налага изменения в наличните, одобрени планове за 
земеползването в района.  

 

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 
Съгласно предоставената информация от възложителя и от направената справка се установи, 
че терена за реализация на ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на 
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Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за 
биологичното разнообразие. Близко разпалжени са - BG 0001032 “Родопи Източни” /на 
отстояние около 300 м/, за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, 
приета с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет и защитена зона BG0002013 „яз. 
Студен кладенец” /на отстояние около 200 м/ по Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите 
птици, обявена със Заповед № РД-766/28.10.2008г. на Министъра на околната среда и водите 
/ДВ бр. 101 /2008г./ 
След преглед на представената информация и на основание на чл. 40, ал. 3 от Наредбата по 
ОС и въз основа на чл. 15 и критериите по чл. 16 от Наредбата по ОС, е направена преценка 
за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното 
предложение за „Външно електорзахранване на център за обработка на отпадъци на Община 
Кърджали” няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни 
местообитания, популации и местообитания на видове, включително птици, предмет на 
опазване в горецитираните близкоразположени защитени зони поради следните мотиви: 

 Не се очаква дейностите по реализация на ИП да нарушат целостта и кохеретността 
на горепосочените близкоразположени защитени зони, както и до прекъсване на 
биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на опазване в зоните; 

 Предвид площта, обема и характера на инвестиционното предложение при 
реализация на дейностите заложени в него не се очаква трайно увреждане, 
унищожаване или фрагментиране на природни местообитания и местообитание на 
видове предмет на опазване в защитените зони; 

 Предвидените дейности са планирани така, че не предполагат генериране на шум, 
емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно 
въздействие, включително значително безпокойство върху предмета и целите на 
горепосочените близкоразположени защитени зони; 

 

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 

население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 

комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

 
1. Териториалният обхват на въздействие на инвестиционното предложение ще бъде в 

рамките на разглежданото трасе.  
2. Разглежданият обект не е източник на шум, вибрации и вредни лъчения над 

допустимите хигиенни норми, не се очаква промяна в състоянието на повърхностните 
и подпочвените води.  

3. Съгласно Становище на РЗИ Кърджали с изх. № К-2836#1/02.12.2013г. реализацията 
на инвестиционното предложение няма да предизвика поява на отрицателно 
въздействие върху хората и тяхното здраве.  

4. Обособяването на трасето не предполага трансгранично въздействие. 
5. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация 

на обекта. 

 

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии: 
 
Възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си предложение кметство с. 
Островица, а засегнатото население на община Кърджали е уведомено, чрез поставяне на 
съобщение на таблото в общината. Към момента на представяне на документацията по 
Приложение № 2 към чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС в РИОСВ Хасково, както и в кметство 
с. Островица не са изразени устно или депозирани писмено възражения и становища срещу 
реализацията на инвестиционното предложение. До подготовката на настоящето решение в 
РИОСВ – Хасково не са постъпили жалби или възражения срещу инвестиционното 
предложение.  

 
Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му 
капацитет. 
Настоящото решение за “Външно електрозахранване на център за обработка на отпадъци на 
община Кърджали” не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната 
среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание 
за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда. 
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На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение на възложителя 
или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, 
възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ гр. Хасково своевременно, но не по-
късно от 14 – дни след настъпване на измененията. 
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. 
На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата 
на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение. 

 

 

 

инж. Д. Илиев: 

Директор на регионална инспекция по 

околната среда и водите – Хасково 
 
 

 

Дата: 12.12.2013г. 


