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Р Е Ш Е Н И Е № ХА - 16 - П/2014г. 
  

Процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда (ОВОС), в т.ч. и оценка за съвместимост (ОС) за 

инвестиционнo предложениe: «Обособяване на автоморга – площадка за събиране и временно 

съхраняване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в поземлен имот с № 

100001, в местността « Ново село» в землището на гр. Свиленград, общ. Свиленград, обл. Хасково е 

започнала с внасяне на уведомление за инвестиционно предложение с вх. № 1557/26.07.2011г., с 

възложител Атанас Колев Стефанов, гр. Свиленград.  

 

На 05.08.2011г. е изпратено до възложителя писмо (изх. № 1557/05.08.2011г.), с указания 

за внасяне на допълнителна документация за започване на процедура, а именно да се представи 

доказателство дали имота, в който ще се реализира ИП (ПИ 100001 землище гр. Свиленград) е 

определен с общ устройстевн план за производствени и складови дейности или за обекти на 

железопътната инфраструктура със стопанско предназначение, т.е. да се докаже допустимостта на 

ИП спрямо действащите в този момент нормативни или административни актове за община 

Свиленград.  

 

Предвид изискванията на чл. 2а, ал. 4, т. 1 от Наредбата за ОВОС се констатира, че повече 

от 12 месеца след получаване на указанията за допълнителна информация, дадени с писмо изх. № 

1557/05.08.2011г. на РИОСВ Хасково, от страна на възложителя не са предприети действия по 

тяхното изпълнение.  

 

На основание чл. 2а, ал. 5 от Наредбата по ОВОС от страна на РИОСВ Хасково е 

изпратено напомнително писмо до Атанас Колев Стефанов, гр. Свиленград с изх. № 

1557(11)/29.07.2014г., като е определен срок до 14 дни от получаването му, в който възложителят да 

представи съответната информация или да внесе искане за прекратяване на процедурата, стартирала 

с уведомление вх. № 1557/26.07.2011г. на РИОСВ Хасково. В писмото е посочено, че процедурата 

ще бъде прекратена съгласно чл. 2а, ал. 4, т. 1 и ал. 5 от Наредбата по ОВОС, в случай че не бъде 

получен отговор в определения срок. Видно от обратната разписка на писмото, същото е получено 

от възложителя на 31.07.2014г.  

 

В рамките на указания срок от 14 дни, който е изтекъл на 15.08.2014г., както и до датата 

на издаване на настоящото решение, изисканата допълнителна документация не е представена в 

РИОСВ Хасково.   

 

Въз основа на изложените по - горе фактически обстоятелства и на основание чл. 2а, ал.4, 

т.1 и ал. 5 от Наредбата за ОВОС  

 

 

РЕШИХ: 

 

Прекратявам процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда, съвместена с оценка за съвместимостта по внесено 

уведомление с писмо вх. № 1557/26.07.2011г. за инвестиционно предложение: „Обособяване на 

автоморга – площадка за събиране и временно съхраняване на излезли от употреба моторни 

превозни средства (ИУМПС) в поземлен имот с № 100001, в местността « Ново село» в землището 

на гр. Свиленград, общ. Свиленград, обл. Хасково”.  
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Решението не отменя правата на възложителя за иницииране на нова процедура по ОВОС, в 

т.ч. ОСВ по реда на нормативната уредба по околна среда.  

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на Административно-

процесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Хасково пред Министъра на МОСВ и 

Административен съд Хасково в 14 - дневен срок от съобщаването му. 

 

 

инж. Д. Илиев 

Директор РИОСВ Хасково 
 

 

Дата: 30.09.2014г. 


