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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 18 П/2015г. 

 
За инвестиционнo предложениe за изграждане на “Сграда със смесено 

предназначение (цех за производство на мебели, шоурум, офиси)“ в пи.№ 77195.20.118, 
местност „Дерекьой топра“ гр. Хасково с възложител „ТИВА 85“ ООД е подадено 
уведомление с вх. №ПД-264/20.05.2015 г. в Регионалната инспекция по околната среда и 
водите (РИОСВ) Хасково. 

РИОСВ - Хасково с писмо изх. № ПД-264/27.05.2015 г. уведомява възложителя, че 
предвидените дейности, попадат в обхвата на т. 10, буква „б” 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 не попада в границите на защитени територии 
по смисъла на Закона за защитените територии, както и в защитени зони от Екологичната 
мрежа Натура 2000. Най - близко до имота е разположена защитена зона BG0001031 
„Родопи Средни”, приета от МС с Решение № 661/16.10.2007г. за опазване на природните 
местообитания (приблизително 1680 м). 

Инвестиционното предложение 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 процедура по оценка съвместимостта му с предмета и 
целите на опазване на горе цитираната защитена зона по реда на чл.31, ал.4, във връзка с 
чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие. 

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 изграждане на 
цех за производство на мебели, шоурум, офиси в ПИ № 77195.20.118, площ 1,00 дка, НТП 

за друг вид производствен, складов обект в гр. Хасково, няма вероятност да окаже 
значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и 
местообитания на видове предмет на опазване в горецитираната близко разположена 
защитена зона. 

На 05.11.2015 г. в РИОСВ-Хасково е получено искане от възложителя за 
прекратяване на започналата процедура по реда на Глава шеста от ЗООС за 
горепосоченото инвестиционно предложение поради допуснати неточности от страна на 
дружеството в депозираната в РИОСВ-Хасково информация. 

 
Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 56, ал. 1 от 

Административнопроцесуалния кодекс (АПК) 
 

РЕШИХ: 
 

Прекратявам процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на 
ОВОС и ОС за инвестиционно предложение за изграждане на “Сграда със смесено 
предназначение (цех за производство на мебели, шоурум, офиси)“ в пи.№ 77195.20.118, 
местност „Дерекьой топра“ гр. Хасково с възложител „ТИВА 85“ ООД. 
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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: 17.11.2015 г. 


