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Р Е Ш Е Н И Е № ХА - 09 - П/ 2012г. 
 

Процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда 

(ОВОС) за инвестиционнo предложениe: “Изграждане за зона за отдих”, в имот № 002104, с площ 48,008 дка, землище 

на с. Царева поляна, общ. Стамболово, обл.Хасково, е започнала с постъпване в РИОСВ Хасково на уведомление за 

инвестиционно предложение с вх. № ПД-45/03.02.2012г., с възложител «Делта АРТ» ЕООД, ул. “Сан Стефано” 3А, гр. 

Хасково 

 Постъпилата информация с Уведомлението е недостатъчна за определяне на приложимата процедура по 

Приложение № 1 към чл. 92, т.1 или  Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т.1 и 2 на ЗООС. С писмо изх. № ПД-

45/14.02.2012 на основание чл. 5, ал. 4 от НУРИОВОС е поискана следната допълнителна информация:  

 

 Какво ще представлява „зоната за отдих” – ваканционно селище, хотелски комплекс, бунгала тип къщички и т.н. 

Каква обща бройка на леглова база предвиждате? Какво имате в предвид „сервизни и спомагателни 

помещения”, в т.ч. ще изграждате ли ресторант, кафе-бар, барбекю; В кътовете за развлечения ще има ли 

тенис-кортове, басейни, голф-игрище и т.н. Каква ще бъде общата използвана площ от цялата площ на имота? 

Предвиждате ли изграждане на паркинг (за какъв брой моторни превозни средства)? 

 Какви други, свързани с основния предмет, спомагателни или подържащи дейности предвиждате, в т.ч. 

ползване на съществуващи или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура 

(пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи; Записали сте, че ще изграждате 

ВиК система и електро-захранваща система, както и че водовземането ще става от язовир «Балкан» (какво 

водовземане – за поливни нужди ли? от къде предвиждате питейно - битово водоснабдяване).  

 Какъв начин за третиране на отпадъчните води предвиждате (локално пречиствателно съоръжение/станция, 

заустване в канализация/воден обект, собствена водоплътна яма или друго). Електро - захранващата система 

ще включва ли изграждане на трафопост, ел. стълбове - опишете тип на отоплението, вид на горивото и 

мощност на топлинния източник.  

 По възможност представете съгласувателни писма с ЕВН Електроразпределение, както и с ВиК ООД Хасково. 

 

На основание чл. 5, ал. 4 от Наредбата по ОВОС с цитираното по горе писмо до възложителя «Делта АРТ» ЕООД е 

поставен срок до 02.03.2012 да представи поисканата му допълнителна информация. До момента такава не е постъпила 

в РИОСВ Хасково. 

Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства на основание чл. 5, ал. 5 от Наредбата за условията и 

реда за извършване на оценка въздействието на околната среда (нова-ДВ, бр. 80 от 2009г.) 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 за зона за отдих”, в имот № 002104, с площ 48,008 дка, землище на с. Царева поляна, общ. 

Стамболово, обл.Хасково, с възложител: «Делта АРТ» ЕООД, ул. “Сан Стефано” 3А, гр. Хасково 
 

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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