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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 16 П/2015г. 
 
 

За инвестиционнo предложениe „Изграждане на зона за складови дейности, ОСД - 
автомивка, автоморга, площадка за събиране на стъкло, пластмаса, хартия, кафене и 
няколко броя паркоместа” в УПИ VII-106, кв. 10, село Пясъчево, общ. Симеоновград, обл. 
Хасково с възложител „Прогнозиране и планиране 2013 - Петър Стоянов Димитров” ЕООД, 
гр. Гълъбово е подадено уведомление с вх. №ПД – 82/24.02.2014 г. в Регионална инспекция 
по околна среда и водите (РИОСВ) Хасково. За определяне на приложимата процедура по 
реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) с писмо с изх. № ПД-
82/27.02.2014 г. на РИОСВ - Хасково е изискано от възложителя да бъде подадена 
допълнителна информация в срок до един месец от получаване на писмото. Същата е 
депозирана на 11.03.2014 г. 

С писмо РИОСВ - Хасково с изх. № ПД-82/14.03.2014 г. уведомява възложителя, че 
предвидените дейности, попадат в обхвата на т. 10, буква „б” и т. 11, буква „д” от 
Приложение 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия, инвестиционното 
предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването 
на ОВОС и на основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с 
решение е Директорът на РИОСВ - Хасково. Дадени са указания за необходимите 
действия, които възложителят следва да предприеме за провеждане на процедурата. 

В цитираното писмо е указано, че ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 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. 81 от 15.10.2010 г.) и подлежи на оценка за съвместимостта. На основание чл. 
40, ал. 3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената информация, предвид 
характера и местоположението на инвестиционното предложение и въз основа на 
критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно 
въздействие, според която инвестиционното предложение за промяна предназначението на 
УПИ VІІ-106, кв. 10, в село Пясъчево, общ. Симеоновград с цел изграждане на зона за 

складови дейности, ОСД - автомивка, автоморга и няколко броя парко места, няма 

вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни 
местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в близко 

разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица” (приблизително 500 м), приета 
от МС с Решение № 122/02.03.2007 г. за опазване на природните местообитания.  

Повече от 12 месеца след изпращане на горепосоченото писмо в РИОСВ - Хасково 
не е постъпила информация от възложителя за продължаване на процедурата по 
заявеното ИП. В тази връзка, компетентния орган с напомнително писмо изх. № 82-
14/21.08.2015 г. информира възложителя, че предвид разпоредбата на § 5 от Преходните и 
заключителни разпоредби на ПМС № 300/23.11.2012г. за изменение и допълнение на 
нормативните актове на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 94 от 2012 г.) и на основание чл. 
2а, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, е необходимо да представи в РИОСВ-Хасково 
необходимата информация/документация, относно приложимата процедура или да внесе 
искане за прекратяване на процедурата по преценяване необходимостта от извършване на 
ОВОС за заявеното инвестиционно предложение, като е определен срок от 14 дни. Със 
същото писмо възложителят е уведомен, че при неполучаване на отговор в определения 
срок и/или невнасяне на поисканата документация, процедурата по преценяване ще бъде 
прекратена на основание чл. 2а, ал.4, т.1 и ал.5 от Наредбата за ОВОС. 

В определения срок възложителят е внесъл в РИОСВ - Хасково необходимата 
информация за продължаване на процедурата по преценяване. 

РИОСВ - Хасково съгласно изискванията на Наредбата за ОВОС изпраща внесената 
информация по приложение № 2 за становище по компетентност в РЗИ-Хасково.  

На 08.10.2015 г. е получено писмо от РЗИ, че иска допълнителна информация. 
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На 16.10.2015 г. в РИОСВ-Хасково е получено искане от възложителя за 
прекратяване на започналата процедура за заявеното от него инвестиционно предложение 
за „Изграждане на зона за складови дейности, ОСД - автомивка, автоморга, площадка за 
събиране на стъкло, пластмаса, хартия, кафене и няколко броя паркоместа” в УПИ VII-106, 
кв. 10, село Пясъчево, общ. Симеоновград, обл. Хасково. 

 
Въз основа на гореизложеното 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 съвместимостта по внесено уведомление за инвестиционно 
предложение за „Изграждане на зона за складови дейности, ОСД - автомивка, автоморга, 
площадка за събиране на стъкло, пластмаса, хартия, кафене и няколко броя паркоместа” в 
УПИ VII-106, кв. 10, село Пясъчево, общ. Симеоновград, обл. Хасково с възложител 
„Прогнозиране и планиране 2013 - Петър Стоянов Димитров” ЕООД, гр. Гълъбово. 

 

 

Прекратяването на процедурата с настоящото решение, не изключва 

възможността възложителят да подаде ново уведомление до компетентния орган. 

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: 22.10.2015 г. 


