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Р Е Ш Е Н И Е № ХА - 17 - 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: «Изграждане на площадка за черни и цветни метали» в ПИ № 

77195.750.155 , кв. 1203 «Каменец» гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково е започнала с внасяне 

на уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД-608/04.10.2012г., с възложител 

Борислав Тенчев Младенов гр. Хасково.  

С писмо изх. № ПД-608/15.10.2012г. на РИОСВ Хасково, възложителят е информиран, че 

предлаганата дейност попада в обхвата на т. 11, д от Приложение № 2 на ЗООС и подлежи на 

процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда (ОВОС). Със същото писмо са дадени указания за необходимите действия, които 

възложителят следва да предприеме за провеждане на процедурата:  

1. Да уведоми за инвестиционното си предложение кмета на община Хасково и на 

засегнатото население по реда на чл. 4 от Наредбата по ОВОС.  

2. Да внесе в РИОСВ Хасково информация по Приложение № 2 на Наредбата за ОВОС 

и информация относно обществения интерес към предложението, ако такъв е бил 

проявен.  

  С цитираното писмо е изразено становище, че съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за 

ОС, ИП подлежи на процедура по реда на Глава трета от същата Наредба. След преглед на 

представената документация е установено, че инвестиционното предложение не попада в границите 

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

зони по НАТУРА 2000. Най-близко разположена е ЗЗ „Родопи Средни” с код BG0001031 за 

опазване на природните местообитания, приета от МС с Решение №122/02.03.2007г. Съгласно чл. 

15 от Наредбата за ОС, преценката за инвестиционното предложение е, че реализацията му няма 

вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположената защитена зона по НАТУРА 

2000.  

 

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

повече от 12 месеца след получаване на указанията, дадени с писмо изх. № ПД-608 (12)/26.07.2013г. 

на РИОСВ Хасково, от страна на възложителя не са предприети действия по тяхното изпълнение.  

На 26.07.2013г. е изпратено до възложителя напомнително писмо (изх. № ПД-608 

(12)/26.07.2013г.), 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. № ПД-608/04.10.2012г.  

На 26.08.2014г. е изпратено до възложителя второ напомнително писмо (изх. № ПД-608 

(12)/26.08.2014г.), в което също е определен срок до 14 дни от получаването му, в който 

възложителят да представи съответната информация или да внесе искане за прекратяване на 

процедурата. 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 27.08.2014г. В рамките на 

указания срок от 14 дни, който е изтекъл на 11.09.2014г., както и до датата на издаване на 

настоящото решение, изисканата 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  
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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. ПД-608/04.10.2012г., за инвестиционно предложение «Изграждане на 

площадка за черни и цветни метали» в ПИ № 77195.750.155 , кв. 1203 «Каменец» гр. Хасково, общ. 

Хасково, обл. Хасково.  

 

 

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: 01.10.2014г. 


