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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 26 П/2017 г. 
 

Във връзка с изготвено задание за изработване на общ устройствен план на част от 
Община Хасково - гр. Хасково, с. Узунджово и техните землища, в Регионална инспекция по 
околна среда и водите (РИОСВ) Хасково е постъпило уведомление за съгласуване от 
възложителя Община Хасково (вх. № ПД-554/22.07.2016 г. на РИОСВ-Хасково).  

С писмо с изх. № ПД-554/29.07.2016 г. на РИОСВ-Хасково е определено, че ОУП на 
част от Община Хасково - гр. Хасково, с. Узунджово и техните землища попада в обхвата на 
областите (по-специално в област устройствено планиране), изброени в чл. 85, ал. 1 от 
Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и в обхвата на т. 10.1 на Приложение 
№ 1 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 
програми (Наредбата за ЕО) и подлежи на задължителна екологична оценка (ЕО), както и 
на оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, на 
основание 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., посл. изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.)., която се извършва, чрез 
процедурата по ЕО по реда на ЗООС при спазване на специалните разпоредби на Закона 
за биологичното разнообразие (ЗБР) и на глава трета от Наредбата за ОС. Съгласно чл. 4, 
ал. 2 от Наредбата за ЕО компетентен орган за ЕО на планове и програми, одобрявани от 
териториалните органи на изпълнителната власт или от общинския съвет е Директора на 
РИОСВ-Хасково. 

С писмо вх. № ПД-387-(3)/14.06.2017 г. Община Хасково уведомява, че процедурата 
по одобряването на заданието за изработване на ОУП на част от Община Хасково - гр. 
Хасково, с. Узунджово и техните землища е прекратена. 

Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства и на основание чл. 56, 
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) 

РЕШИХ: 

Прекратявам административното производство по екологична оценка, в т.ч. 
съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за общ 
устройствен план на част от Община Хасково - гр. Хасково, с. Узунджово и техните 
землища с възложител Община Хасково.  

 

Прекратяването с настоящото решение на процедурата по екологична оценка, в 
т.ч. и оценката за съвместимост, 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  
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