
 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ СЗ - 7 - П/2015 г. 

за поправка на очевидна фактическа грешка допусната в решение за преценяване на 

необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда № 

СЗ-38-ПР/2014 г. 

 
На основание чл. 62, ал. 2 от Административно процесуалния кодекс, чл. 7, т. 3 

от Правилника за устройство и дейността на регионалните инспекции по околната 

среда и водите и заявление от Петър Кънчев Кънев с вх. № 4047/10.12.2014 г. 

 

РЕШИХ 

 

да се извърши поправка на очевидна фактическа грешка допусната в Решение за 

преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 

околната среда № СЗ-38-ПР/2014 г. за инвестиционно предложение: Птицеферма за 

отглеждане на подрастващи кокошки – носачки в с. Енина, общ. Казанлък, както 

следва: 

 В Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка 

въздействието върху околната среда № СЗ-38-ПР/2014 г. за инвестиционно 

предложение: Птицеферма за отглеждане на подрастващи кокошки – носачки в с. 

Енина, общ. Казанлък е записан имот № 27449.233.629 в землището на с. Енина, общ. 

Казанлък, което следва да се чете 27449.223.629 в землището на с. Енина, общ. 

Казанлък. 

 

поради следните мотиви: 

  

Постъпило е писмо с вх. № 4047/10.12.2014 г. от името на Петър Кънчев Кънев, 

с което уведомява РИОСВ Стара Загора, че в Решение за преценяване на 

необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда № СЗ-

38-ПР/2014 г. е допусната фактическа грешка. В информацията за преценяване при 

изписването на номера на имота е допусната техническа грешка, като е записан имот с 

идентификационен № 27449.233.629, вместо имот с идентификационен № 

27449.223.629.  

След като се запознах с данните по административната преписка, намирам за установено 

следното: 

С Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка 

въздействието върху околната среда № СЗ-38-ПР/2014 г. е преценено да не се 

извършва ОВОС на инвестиционното предложение Птицеферма за отглеждане на 

подрастващи кокошки – носачки в с. Енина, общ. Казанлък. В информацията за 

преценяване при изписването на номера на имота е допусната техническа грешка и е 

записан имот с идентификационен № 27449.233.629. Представената скица е за имот с 

идентификационен № 27449.223.629 и разглежданото инвестиционно предложение ще 

бъде реализирано в него. 

  Съгласно чл. 62, ал. 2 от АПК, очевидни фактически грешки, допуснати в 

административния акт, се поправят от органа, който го е издал. Грешка по смисъла на 

нормата представлява несъответствието между действителната воля на 

административния орган и тази, обективирана в акта. 

 Допуснатата грешка е обстоятелство, което не променя характера на предложението и 

не оказва пряко или непряко въздействие върху компонентите и факторите на околната 

среда, поради което поправката следва да бъде допусната. 

Предвид гореизложеното, намирам, че искането на възложителя  за поправка на очевидна 

фактическа грешка, е основателно и следва да бъде направено.  



 

Решението е неразделна част от Решение за преценяване на необходимостта от 

извършване на оценка въздействието върху околната среда № СЗ-38-ПР/2014 г. 

 

 Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно- процесуалния 

кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд 

Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му. 

 

Дата: 12.01.2015 г. 

 

 

РУМЯНА ДИМИТРОВА 

И.Д. Директор на РИОСВ-Стара Загора 

/Съгл. Заповед № РД-983/22.12.2014 г.  

на Министъра на околната среда и водите / 

 

 


