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 Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  

           М и н и с т е р с т в о  н а  о к о л н а т а  с р е д а  и  в о д и т е  
                Р Е Г И О Н А Л Н А  И Н С П Е К Ц И Я  -  Х А С К О В О  

 
Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 18 - ПР / 2015г. 

 
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 ОВОС) 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 – Хасково 

Р Е Ш И Х  
 
да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение: „Паркинг за каравани“, в УПИ XV20 /образувано от УПИ I20, УПИ II20 и УПИ III 20/, 
кв. 7, по плана на село Александрово, общ. Хасково, обл. Хасково, което няма вероятност да 
окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, 
популации и местообитания на видове и човешкото здраве. 
 

Възложител: “МАТОКО“ ЕООД, гр. Пловдив 
 
Характеристика на инвестиционното предложение:  
 

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на паркинг за каравани, в УПИ 
XV20 /образувано от УПИ I20, УПИ II20 и УПИ III 20/, кв. 7, по плана на село Александрово, общ. 
Хасково, обл. Хасково, собственост на “МАТОКО“ ЕООД, с управител Матю Уилям Топлинсън, 
съгласно Н.А. № 44/ 03.06.2014 год.  
Обособяване на паркинг за каравани предвижда до 10 броя каравани в имота. Имотът е с площ 
3539.55 кв-.м. Предвижда се паркирането на подвижни мобилни каравани да бъде за 
определен период от време. 

В имота има съществуващи спомагателни сгради, които ще изпълняват необходимите 
обслужващи функции към паркинга за каравани, като: офис, склад, санитарни помещенияи др.. 

В имота има съществуващо електрозахранване, присъединено към 
електроразпределителното дружество „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, също 
водопроводна мрежа, присъединена към ВиК- Хасково. Не се предвижда промяна на пътната 
инфраструктура.  

УПИ XV20 /образувано от УПИ I20, УПИ II20 и УПИ III 20/, кв. 7, по плана на село 
Александрово, общ. Хасково в който ще се реализира инвестиционното предложение не 
попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и  
обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Близко 
разположена е BG0000578 „Река Марица”, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за 
опазване на природните местообитания. 

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му 
с предмета и целите на опазване на горецитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал.4 във 
връзка с 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. изм. и доп., ДВ бр. 94 от 
30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г) и същата е проведена през процедурата за преценяване 
на необходимостта от ОВОС и отразена в настоящото решение. 
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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 няма вероятност да 
окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и 
местообитания на видове предмет на опазване в горецитираната близко разположена 
защитена зона.  

Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 (т 12, г) на 
ЗООС и на основание чл. 93, ал.1, т.1 подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС, 
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, инвестиционното предложение предвижда изграждане на паркинг за 
каравани, в УПИ XV20 /образувано от УПИ I20, УПИ II20 и УПИ III 20/, кв. 7, по плана на 
село Александрово, общ. Хасково, обл. Хасково. 

2. Имотът е с площ 3539.55 кв.м. и ще бъде използван целия. Предвиждат се до 10 броя 
каравани в имота. Начин на застрояване - свободно. 

3. Водовземането е осигурено от съществуващ водопровод, съгласно договор с ВиК 
Хасково.  

4. УПИ XV20 /образуван от УПИ I20, УПИ II20 и УПИ III 20/, кв. 7, по плана на село 
Александрово, общ. Хасково, обл. Хасково има достъп по съществуващи улици от 
северозапад и североизток, поради което не се предвижда нова или промяна на 
съществуваща пътна инфраструктура. Основният подход към „паркинга за каравани“ ще 
се осъществи от северозападната граница на имота. 

5. Природните ресурси, които ще се използват за реализация на инвестиционното 
предложение са чакъл, пясък и др. инертни материали.  

6. Строителните отпадъци, отделени при изграждането на паркинга, ще се извозват на 
място, определено от от Община Хасково, а битовите отпадъци, генерирани по време 
на експлоатацията на обекта ще се събират в контейнери и периодически ще се 
извозват от фирмата, извършваща сметосъбирането.  

7. Характерът на инвестиционното предложение ще предизвика натоварване и известен 
дискомфорт на околната среда при строителството, свързано с шумово натоварване на 
площадката от работата на машините. То ще бъде минимално, локализирано само в 
рамките на ограничен район – работната площадка и няма да предизвика трайно 
въздействие върху населението на с. Александрово.  

8. При евентуално възникване на разлив  /гориво, масло и др./, същите ще бъдат посипани 
с пясък или дървени тици до попиването им и своевременно ще бъдат остранени от 
терена.  

9. При вземане на необходимите мерки, свързани със стриктното спазване на 
изискванията за безопасност на труд, рискът от инциденти ще бъде сведен до минимум. 

10. Предвид характера 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 въздействие на инвестиционното предложение върху околната среда или т. нар. 
кумулиранe с други сходни предложения.  

 

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. Обектът ще бъде изграден в УПИ XV20 /образуван от УПИ I20, УПИ II20 и УПИ III 20/, кв. 
7, по плана на село Александрово, общ.  

 
2. Проектът ще се реализира на територията на имот - собственост на възложителя и 
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няма отношение към сегашните или бъдещи планирани ползватели на земи в района, 
поради което не се налага и приспособяването им към площадката на проектираните 
обекти. 

3. Дейността ще бъде ограничена върху разглежданата площадка, поради което не се 
очаква въздействие върху земеползуването и почвите в района.  

4. В резултата от реализиране на инвестиционното намерение, не се очаква въздействие 
върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района. 
 

III.Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 
 
УПИ XV20 /образувано от УПИ I20, УПИ II20 и УПИ III 20/, кв. 7, по плана на село 

Александрово, общ. Хасково в който ще се реализира инвестиционното предложение не 
попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и  
обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Близко 
разположена е BG0000578 „Река Марица”, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за 
опазване на природните местообитания. 

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му 
с предмета и целите на опазване на горецитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал.4 във 
връзка с 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. изм. и доп., ДВ бр. 94 от 
30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г).  

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 на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която 
инвестиционното предложение за „Паркинг за каравани“, в УПИ XV20 /образувано от УПИ I20, 
УПИ II20 и УПИ III 20/, кв. 7, по плана на село Александрово, общ. Хасково, обл. Хасково няма 
вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, 
популации и местообитания на видове, включително птици, предмет на опазване в 
горецитираната  защитена зона  поради следното: 

 Не се очаква фрагментиране на природните местообитания и местообитания на 
видовете предмет на опазванев зоната; 

 
IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 

население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 
комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

 
1. При реализиране на бъдещата дейност няма да се налага временно ограничаване и 

ползването на съседни имоти, тъй като не се предвижда строителство на нови пътища 
или прекарване на други комуникации.  

2. Не се предвижда приспособяване на допълнителни земи към съществуващата 
територия на обекта. 

3. Съгласно становище на РЗИ Хасково с изх. № РД-02-307/10.03.2015г. реализацията на 
инвестиционното предложение няма да предизвика поява на отрицателно въздействие 
върху хората и тяхното здраве. 

4. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично 
въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката 

спрямо границите на Република България. 
 

V.Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии: 
Възложителят е уведомил писмено община Хасково, кмета на с. Александрово, а засегнатото 

население, чрез обява на таблото в общината. В изпълнение изискванията на чл. 6, ал. 9 от 
Наредбата за ОВОС за осигуряване на обществен достъп на изготвената информация по приложение 2, 
община Хасково, както и кметство с. Александрово са уведомени с писмо. Осигурен е обществен 

достъп до изготвената информация по приложение 2 и чрез интернет станицата на 
възложителя. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ – Хасково в 
законоустановения срок не са постъпили жалби или възражения от заинтересованите лица 
срещу инвестиционното предложение. 
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При спазване на следното условие: 

 За отделяните отпадъчни води от обекта, заедно с дъждовните д бъде предвиден 
и изграден каломаслоуловител, преди заустването им в уличната канализация.  

 

 
Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 

посочения му капацитет, същото 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. 

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: 16.03.2015г. 


