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Р Е Ш Е Н И Е № ХА - 02 - П/ 2012г. 
 

 

Процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда (ОВОС) за инвестиционнo предложениe “Площадка за изкупуване, временно 
съхранение и транспортиране на отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, черни и цветни 
метали, негодни акумулаторни батерии, ИУМПС, ИУЕЕО и разкомплектоване на ИУМПС ” в 
поземлен имот с № 010002 землище на гр. Любимец, е започнала с постъпване в РИОСВ Хасково 

на искане  за инвестиционно предложение с вх. № ПД-41/19.12.2011г., с възложител «Балкан 
Метал 1» ЕООД, гр. Свиленград, п.к. 6500, свободна зона. 

Постъпилата информация не е в съответствие с изискванията на чл. 4, ал.1 от Наредбата за 
условията и реда за извършване на ОВОС (приета с ПМС № 59/2003г., изм. и доп. ДВ бр. 
80/2009г., изм. и доп. ДВ бр. 29/2010г, изм. Доп. Дв. бр. 3/2011). 
 С писмо изх. № ПД-41/28.12.2011 са проведени консултации по чл. 7, ал.2, т.4 от Наредбата по 
ОВОС с община Любимец, във връзка с общото планиране на общината и изискванията свързани 
с Закона за устройство на териториите и допустимостта на инвестиционното предложение.  

С вх. № ПД-41 (2)-11/10.01.2012, община Любимец е информирала РИОСВ Хасково, че 

посоченият имот за реализация на инвестиционното предложение не е включен в обхвата 
действащ Общ устройствен план (ОУП) по Закона за устройство на територията (ЗУТ, обн., ДВ, бр. 

1 от 2.01.2001 г., доп., бр. 35 от 3.05.2011 г) и посоченото инвестиционното предложение е 

недопустимо по смисъла на § 6, ал. 1 от ЗУТ, аналогично на териториите за производствени и 
складови дейности по смисъла на чл. 4, ал.7, т. 2 от действащата към момента Наредба № 
7/22.12.2003г. за правила и норми за устройство на отделните видове териториални и 
устройствени зони.   
 
Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства на основание чл. 2а, ал. 2 от 
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка въздействието на околната среда (нова-
ДВ, бр. 80 от 2009г.). 

 

РЕШИХ: 
 

Прекратявам процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и ОС за 
инвестиционно предложение “Площадка за изкупуване, временно съхранение и транспортиране 
на отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, черни и цветни метали, негодни акумулаторни 
батерии, ИУМПС, ИУЕЕО и разкомплектоване на ИУМПС ” в поземлен имот с № 010002 
землище на гр. Любимец, започнала с искане  за инвестиционно предложение вх. № ПД-

41/19.12.2011г и възложител «Балкан Метал 1» ЕООД, гр. Свиленград, п.к. 6500, свободна зона. 
 

Прекратяването на процедурата с настоящото решение по оценка на въздействието върху 

околната среда в това число и оценката за съвместимост, не изключва възможността 

възложителят да подаде ново уведомление до компетентния орган. 

 

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 на регионална инспекция по  
 
околната среда и водите - Хасково 
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