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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 14 П/2014г. 
 
 

За инвестиционнoто предложениe за изграждане на система за капково напояване 
на лозов масив в имоти с №№ 021028, 021038, 021040, 021045, 021048, 021039, местност 
„Дамлужа”, землище на с. Болярски извор, общ. Харманли, обл. Хасково с възложител 
Данаил Ангелов Данаилов, гр. Харманли, е внесено уведомление, заведено с вх. № ПД-
91/12.03.2012г. в Регионалната инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) Хасково. 

 
С писмо на РИОСВ - Хасково (изх. №ПД-91/23.03.2012г.) е определено, че 

предвидените дейности, попадат в обхвата на т. 1, буква „в” 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. 
Със същото писмо на възложителят му са дадени указания за необходимите действия, 
които трябва да предприеме за провеждане на процедурата по преценяване. 

Инвестиционното предложение подлежи и на процедура по реда на Глава трета от 

Наредбата за ОС съгласно 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. 
Възложителят е информиран, че поради характера на инвестиционното предложение, както 
и обстоятелството, че не попада в границите на защитени зони, съгласно чл. 15 от 
Наредбата за ОС, преценката за инвестиционното предложение е, че реализацията му 

няма вероятност от отрицателно въздействие върху най-близко разположената ЗЗ 
„Родопи – Източни” BG0001032, определена съгласно изискванията на Директива 
92/43/ЕЕС за опазване местообитанията приета от Министерския Съвет с Решение № 
122/02.03.2007г., поради следните мотиви: 

1. ИП ще се реализира в съществуващи лозя. 
2. След реализация на ИП не се очаква фрагментиране на природните местообитания 

и местообитания на видовете животни предмет на опазване в зоните. 
3. Усвояването на територията не  предполага  промяна в условията за предоставяне 

на храна на местните, зимуващите и мигриращите видове от орнитофауната  на 
района и до намаляване числеността на техните популации. 

4. На терена на площадката липсват местообитания на видове включени в Приложение 
№ 3 на ЗБР, както и видове предмет на опазване в защитената зона. 

 
Повече от 12 месеца след получаване на горните указания в РИОСВ - Хасково няма 

данни за предприети действия от страна на възложителя по тяхното изпълнение. В тази 
връзка с писмо с изх. № 91(12)/26.07.2013г. компетентния орган информира Данаил 
Ангелов Данаилов, че предвид разпоредбата на § 5 от Преходните и заключителни 
разпоредби на ПМС № 300/23.11.2012г. 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 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. 

 
След изтичане на 14-дневния срок (съгласно обратната разписка писмо с изх. № 

91(12)/26.07.2013г. е доставено на възложителя на 14.08.2013г.) в РИОСВ Хасково не е 
получен отговор от страна на възложителя, както и не е внесена поисканата от 
компетентния орган документация. 
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Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства и на основание чл. 2а, 

ал. 4, т. 1 и ал. 5 от Наредбата за ОВОС 

  

РЕШИХ 

 

Прекратявам процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на 
ОВОС и ОС за инвестиционно предложение за “Изграждане на система за капково 
напояване на лозов масив”, в имоти с №№ 021028, 021038, 021040, 021045, 021048, 
021039, местност „Дамлужа”, землище на с. Болярски извор, общ. Харманли, обл. Хасково с 
възложител Данаил Ангелов Данаилов, гр. Харманли. 

 
 

Прекратяването на процедурата с настоящото решение, не изключва 

възможността възложителят да подаде ново уведомление до компетентния орган. 

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: 25.08.2014г. 


