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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 4 П/2017 г. 

 
 

За инвестиционнo предложениe „Риборазвъждане във воден обект язовир “Троян” с 
площ 600.000 дка” в имот с № 000401 з-ще на с. Тянево, в имот № 000156 з-ще на с. Троян, 
в имот № 000263 з-ще с. Дряново, община Симеоновград, област Хасково с възложител П. 
Запрянов, гр. Симеоновград е подадено уведомление с вх. № ПД-412/01.10.2014 г. в 
Регионална инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) Хасково.  

Констатирано е, че уведомлението за инвестиционно предложение не съдържа 
достатъчно информация и задължителните реквизити съгласно изискванията на чл. 4, от 
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда (Наредбата за ОВОС), което е основание да бъде приложен чл. 5, ал. 4 от 
същата Наредба. В тази връзка в отговор (изх. № ПД-412/06.10.2014 г. на РИОСВ - Хасково) 
от възложителя е изискано да се представи допълнителна информация и да се допълни 
липсващата документация. 

От възложителя е внесена изисканата информация с вх. № ПД-412(2)/21.10.2014 г. 
на РИОСВ-Хасково. 

На основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС и чл. 40, ал. 2 от Наредба 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), възложителят е информиран с писмо изх. № ПД-
412/24.10.2014 г., че инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, буква „е“ от 
Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и съгласно чл. 93, ал. 
1, т. 1 от същия, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на 
въздействие върху околната среда (ОВОС), с компетентен орган за произнасяне с решение 
Директорът на РИОСВ – Хасково. Също така са дадени указания, които възложителят 
следва да предприеме за провеждане на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС, 
включително процедура по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на 
защитените зони по реда на чл. 31 от Закона на биологичното разнообразие (ЗБР).  

Във връзка с дадените указания в цитираното по-горе писмо на 06.11.2014 г. 
възложителят внася искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка 
на въздействието върху околната среда (ОВОС) с информация по приложение № 2 към чл. 
6 от Наредбата за ОВОС.  

Съгласно разпоредбите на чл. 7, ал. 2, т. 2, буква „б” от Наредбата за ОВОС 
предоставената информация е изпратена за становище по компетентност в РЗИ-Хасково. В 
отговор РЗИ уведомява, че не може да даде положително становище на основание 
предложената информация и че за отглеждане на риба е необходимо водата да отговаря 
на изискванията на Наредба №4 „за качествата на водите за рибовъдство и за развъждане 
на черупкови организми”, публ. в ДВ. Бр. 88/2000 г., като фактор влияещ върху човешкото 
здраве. В тази връзка РИОСВ-Хасково изпраща писмо (изх. № ПД-412/24.11.2014 г.) на 
възложителя с което уведомява за становището на РЗИ-Хасково и прилага копие на 
същото към писмото. 

С писмо до Директора на РИОСВ-Хасково с вх. № ПД-412(13)/16.01.2017 г. 
възложителят иска прекратяване на започналата процедура по уведомление с вх. № ПД-
412/01.10.2014 г. за инвестиционнo предложениe „Риборазвъждане във воден обект язовир 
“Троян” с площ 600.000 дка” в имот с № 000401 з-ще на с. Тянево, в имот № 000156 з-ще на 
с. Троян, в имот № 000263 з-ще с. Дряново, община Симеоновград, област Хасково. 
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Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства 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 „Риборазвъждане във воден обект язовир “Троян” с площ 600.000 дка” в 
имот с № 000401 з-ще на с. Тянево, в имот № 000156 з-ще на с. Троян, в имот № 000263 з-
ще с. Дряново, община Симеоновград, област Хасково с възложител Петър Запрянов. 

 

 
Решението не отменя правата на възложителя за иницииране на нова 

процедура по реда на нормативната уредба по околна среда. 

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите 
и Административен съд Хасково, чрез Директора на РИОСВ-Хасково по реда на АПК в 
четиринадесетдневен срок от съобщаването му.  
 
 
 
 
 
ИНЖ. ДИМИТЪР ИЛИЕВ 
Директор на Регионална инспекция  
по околната среда и водите град Хасково  
 
 
 
 
 
 
Дата: 19.01.2017 г. 


