
Представено от „ПРОГРЕСИВ БИЛДИНГ 2016“ ЕООД уведомление за 

инвестиционно предложение за изграждане на „Открит паркинг“ в поземлен имот 

с идентификатор 36110.19.507 по КККР на с. Капитан Андреево, общ. Свиленград, 

обл. Хасково 

 

Днес, 08.12.2020 г. във връзка с представено от „ПРОГРЕСИВ БИЛДИНГ 2016“ ЕООД 

уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на „Открит паркинг“ в 

поземлен имот с идентификатор 36110.19.507 по КККР на с. Капитан Андреево, общ. 

Свиленград, обл. Хасково, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда 

за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за 

ОВОС), РИОСВ - Хасково информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС):  
Съгласно представената информация с уведомление за инвестиционно 

предложение с вх. № ПД-1573/23.11.2020 г. възложителят предвижда в поземлен имот с 

идентификатор 36110.19.507 по КККР на с. Капитан Андреево, общ. Свиленград, обл. 

Хасково да изгради открит паркинг ведно с пътна връзка за обекта, електроснабдяване 

и водоснабдяване на паркинга. Капацитета на паркинга се предвижда да бъде до 25 

броя паркоместа за товарни автомобили. В имота ще се изградят контролно – 

пропускателен пункт с размери 3/3 м (едноетажна сграда), два броя санитарно-битови 

едноетажни сгради с размери 3/9 м, ще се обособят вътрешни пътища и озеленени 

площи, и ще се положи бетонова настилка.  

За отпадъчните води от паркинга е предвидено изграждане на водоплътна 

изгребна яма и компактен каломаслоуловител.  

Инвестиционното предложение ще се реализира върху цялата площ на 

поземления имот възлизаща на 7,003 дка. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10, буква „б“ от 

Приложение № 2 на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта 

от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по смисъла на 

чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за 

произнасяне с решение е директора на РИОСВ - Хасково. 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 

разнообразие (ЗБР): 
Въз основа на представената от възложителя информация и на направената 

справка се установи, че поземлен имот с идентификатор 36110.19.507 по КККР на с. 

Капитан Андреево, общ. Свиленград (обща площ 7,003 дка и НТП др. вид земеделска 

земя), в който се предвижда изграждане на открит паркинг заедно с пътна връзка за 

обекта, външно ел.захранване и ВиК захранване не попада в границите на защитени 

територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попадат в обхвата на 

защитена зона BG0000212 „Сакар”, приета от  МС с Решение № 661/16.10.2007 г. за 

опазване на природните местообитания. 

Така представено, инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 

1, т. 1 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, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. 

и доп., бр. 3 от 05.01.2018 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. 

 

 



Копие на писмото е изпратено до Община Свиленград, кметство село Капитан 

Андреево 

 

 

 

/отговорено от РИОСВ - Хасково на 07.12.2020 г./ 


