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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 7 - П/2022г. 

 

 

В Регионална инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) Хасково е подадено 

уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД-1154/13.10.2021г. за „Поставяне на 

3 броя бунгала за отдих в имот ПИ 43205.22.425, с. Левка, с НТП Язовир, площ 329658м2“ с 

възложител „Свиленград Солар Енерджи“ ООД. 

Съгласно изискванията на чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, постъпилата 

документация за инвестиционните предложения бе изпратена в Басейнова дирекция 

„Източнобеломорски район“ – Пловдив, за изразяване на за становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 

от Закона за водите относно допустимостта им спрямо режимите, определени в утвърдени 

планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения. 

На 23.02.2022г. в РИОСВ – Хасково е постъпило становище на Басейнова дирекция 

„Източнобеломорски район” с център Пловдив с изх. № ПУ-01-1053–(3)/23.02.2022г., 

съгласно което: 

Съгласно чл.134 от Закона за водите в крайбрежните заливаеми ивици и прилежащите 

земи на водохранилищата се забранява строителство на стопански и жилищни постройки. 

Съгласно Наредба №7 от 22.12.2003г. към ЗУТ за правила и нормативи за устройство 

на отделните видове територии и устройствени зони, чл.63, ал.1 необходимата площ за 

язовири и водоеми се определя от очертанията на чашата при максимално водно ниво на 

преливника, определено при условията на обезпеченост 1 на сто, като при язовирите откъм 

сухия откос на стената се добавя ивица, равна на 2 пъти височината на стената, мерено от 

петата на откоса. 

Съгласно чл.6, ал.1, т.1 от Наредба №2от 08.06.2011г. за издаване на разрешителни за 

заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни 

ограничения на точкови източници на замърсяване не се издават разрешителни за нови 

зауствания и не се извършват нови зауствания на отпадъчни води в зони за защита на водите 

по чл.119а, т.1,2,4 и 5 от Закона за водите. 

Така представеното инвестиционно предложение е недопустимо съгласно посочените 

по-горе забрани в Закона за водите и забрана в подзаконов нормативен акт към него. 

предвидените за поставяне три броя бунгала и изграждането към тях на три броя септични 

ями не могат да се определят като премествяеми обекти по смисъла на §5, т.80 от 

допълнителните разпоредби на ЗУТ, а същите представляват постройки. 

Отчитайки тяхното разполагане на кота на най-високо водно ниво НВВН на яз. Левка, 

дейността попада в обхвата на забраните въведени в чл.134 от ЗВ, а именно в 

принадлежащите земи на водохранилищата се забранява строителството на стопански и 

жилищни постройки. 

Предвидените за изграждане септични ями са разположени в зони за защита на водите 

по чл.119а, т.5 от ЗВ на терен под кота на НВВН на яз. Левка и предвид обстоятелството, че 

същите са съоръжения за третиране на отпадъчни води и от тях изтичат отпадъчни води, 

експлоатацията им попада в обхвата на забраната по чл.6, ал.1, т.1 от Наредба №2 от 

08.06.2011г., съгласно която не се издават разрешителни за нови зауствания и не се 

извършват нови зауствания на отпадъчни води в зони за защита на водите по чл.119а, т.5 от 

ЗВ. 

Заключение: инвестиционното предложение за „Поставяне на 3 броя бунгала за 

отдих в имот ПИ 43205.22.425, с. Левка, с НТП Язовир, площ 329658м2“ е недопустимо. 
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Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства, а именно 

недопустимост на инвестиционното предложение спрямо действащи нормативни или 

административни актове и на основание чл. 2а, ал. 2 във връзка с чл. 2а, ал. 3 от Наредбата 

за ОВОС 

 

РЕШИХ: 

 

Прекратявам започналото административно производство по уведомление за 

инвестиционно предложение за „Поставяне на 3 броя бунгала за отдих в имот ПИ 

43205.22.425, с. Левка, с НТП Язовир, площ 329658м2“ с възложител „Свиленград Солар 

Енерджи“ ООД. 

 

За прекратената процедура да се съобщи на заинтересованите лица. 

 

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/или пред съответния административен съд по постоянен адрес или седалището на 

посочения в акта адресат чрез директора на РИОСВ - Хасково по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването му. 

 

 

 

 

 

ИНЖ. Н. ПАЧЕМАНОВА 

Директор на Регионална инспекция 

по околната среда и водите - Хасково 

 

 

Дата: 01.03.2022г. 

 

 

 

 

 


