
Представено от ЕЛЕНА КИРИЛОВА уведомление за „Сграда за болнични, 

рекреационни дейности и хоспис” 

 

Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД - 

1241/11.09.2020г. и 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 Ви 

информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от ЗООС: 

Целта на инвестиционното предложение е изграждане на сграда за болнични, 

рекреационни дейности и „Хоспис” в ПИ 77195.208.23 по плана на гр. Хасково. Имотът е с лице 

на път от запад и юг. От запад се осъществява автомобилния достъп до обекта. 

В имота няма съществуващо застрояване. Сградите ще са ориентирани в североизточния 

край на имота, съответно „Хоспис” в северната част на имота, а сградата за болнични 

рекреационни, дейности в източната част на имота. Площта на ПИ 77195.208.23 е 3496,00м2. В 

хосписа се предвижда да бъдат настанени около 20 човека. Предвижда се да се изгради 

разливна кухня, общо помещение за развлечения, лекарски кабинет. Предвижда се всяка стая да 

има собствен санитарен възел и тераса към двора, който ще бъде с богата дървесна 

растителност с цел по комфортно обитаване на хосписа. В съседство ще бъде изградена сграда 

за болнични и рекреационни дейности. Сградата ще бъде специализирана, към ортопедо-

травматологично лечебно заведение за оказване на медицинска помощ – диагностика, лечение, 

наблюдение на болните. В сградата се предвиждат лекарски кабинети, болнични стаи, медико-

диагностични лаборатории. Съчетани по този начин в един имот хосписа и сградата за 

болнични и рекреационни дейности ще допълват функционирането си, а хората настанени 

хосписа ще имат възможност за постоянна лекарска помощ, физиотерапия и рехабилитация. 

Ще бъдат изградени нови отклонения за присъединяване към ВиК и EVN мрежи в 

района. 

Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10 буква „б“ и т. 12 

буква „е“ 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. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е 

Директорът 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 имот с идентификатор 77195.208.23 по КК на гр. Хасково, в който се предвижда 

изграждане на сграда за болнични, рекреационни дейности и хоспис не попада в границите на 

защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на 

защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко до имота (приблизително 1550 

м.) е разположена защитена зона BG0001031 „Родопи Средни”, приета от  МС с Решение № 

661/16.10.2007г. за опазване на природните местообитания. 

Така представено, инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1от 

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) 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, която процедура се съвместява с 

преценката за необходимостта от извършване на ОВОС. 

Дадени са указания за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта 

от извършване на ОВОС. 

 

Копие от писмото е изпратено до община Хасково. 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 16.09.2020г./ 


