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Р Е Ш Е Н И Е № ХА - 4 - П/2013г. 

 

 
Процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието 

върху околната среда (ОВОС) за инвестиционнo предложениe: “Изграждане на сепарираща и 

компостираща инсталация за твърди битови отпадъци” в имот с № 009256, м. „Червената 

пръст”, землище гр. Свиленград, общ. Свиленград, област Хасково, е започнала с постъпване в 

РИОСВ Хасково на уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД-676/06.11.2012г., с 

възложител община Свиленград 

Постъпилата с уведомлението информация е непълна по отношение на чл. 4, от Наредбата за 

условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за 

ОВОС обн., ДВ, бр. 25/2003г. изм. и доп., бр. 94/2012г.), както и не е в съответствие с 

изискванията на 10 от 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 защитени зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп., бр. 

94/2012г.) и е недостатъчна за определяне на приложимата процедура по глава шеста от ЗООС 

и чл. 31а на Закона за Биологичното разнообразие. 

На основание чл. 5, ал. 4 от Наредбата по ОВОС е  поскана допълнителна информация, във 

връзка с чл. 4 от Наредбата по ОВОС, а именно:  

1. Изграждане на сепарираща и компостираща инсталация за твърди битови 

отпадъци в имот с № 009256, м. „Червената пръст”, землище гр. Свиленград, 

свързана ли е с задължението на общ. Свиленград да изпълнява Нациналната 

програма за управление на дейностите по отпадъците на МОСВ; 

2. Във връзка с изпълнение на законовите изисквания, определящи качеството – 

възложител на инвестиционното предложение, по смисъла на § 1 т. 20 от 

допълнителните разпоредби на ЗООС е необходимо да се представи доказателства 

за собствеността на избрания имот, тъй като според предоставения Нотариален акт 

за продажба на недвижим имот № 152, том 3, рег № 10814, дело № 536/2012 не 

фигурира община Свиленград, заявител на инвестиционното предложение; 

3. Представеното инвестиционно предложение има ли връзка с други разработени 

програми и стратегии в община Свиленград (Общинска програма за опазване на 

околната среда, Програма за управление на отпадъците, Общински план за 

развитие или Областна стратегия за развитие); 

4. Как и по каквъв начин ще бъде финансиран проекта за изграждане на сепарираща 

и компостираща инсталация за твърди битови отпадъци, имайки предвид цел. 3 

Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране и 

транспортиране на отпадъци от Плана за действие към Нациналната програма за 

управленеи на дейностите с отпадъци с период на действие 2009 до 2013 година; 

5. Необходимо е да бъде уточнен начина на съхранение или депониране на 

компостираните и балирани отпадъци след тяхната обработка в имот с № 009256, 

м. „Червената пръст”, землище гр. Свиленград, както и да се внесе актуална скица 

на имота.  

 

като е определен срок до един месец от получаване на писмото, с което се иска 

допълнителната информация. Такава информация не е представена в определения срок.  
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Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства и на основание чл. 5, ал. 5 от 

Наредбата за ОВОС, чл. 11, ал. 2 от Наредбата по ОС и чл. 56, ал. 2, във връзка с чл. 30, ал. 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс (АПК) 

 

 

РЕШИХ: 

 

Прекратявам процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и 

ОС за инвестиционно предложение: “Изграждане на сепарираща и компостираща инсталация за 

твърди битови отпадъци” в имот с № 009256, м. „Червената пръст”, землище гр. Свиленград, общ. 

Свиленград, област Хасково, с възложител община Свиленград 

 

Прекратяването на процедурата с настоящото решение, 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 РИОСВ Хасково 
 

 
 

Дата: 06.06.2013г. 


