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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 14 П/2016г. 
 

За инвестиционнo предложениe „Създаване на насаждения от шипки, отглеждани по 
биологичен начин“ - по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства" от Програмата 
за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“ в имоти землища на с. Меден бук, 
с. Мандрица и с. Долно Луково, община Ивайловград, област Хасково с възложител 
“АГРОТИКО” ЕООД е подадено уведомление с вх. № ПД – 761/10.08.2016 г. в Регионална 
инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) Хасково. 

След преглед на представената информация и на основание чл. 5, ал. 1 от 
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 
околната (Наредбата за ОВОС) е определено, че инвестиционното предложение попада в 
обхвата на т. 1, буква „в” от Приложение 2 на Закона за опазване на околната среда 
(ЗООС) и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия, инвестиционното предложение подлежи на 
процедура по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС с компетентен 
орган за произнасяне с решение - Директорът на РИОСВ - Хасково. С писмо изх. № ПД – 
761/12.09.2016 г. на РИОСВ - Хасково са дадени указания за необходимите действия, които 
възложителят следва да предприеме за провеждане на процедурата по реда на Глава 
шеста от ЗООС, включително процедура по оценка за съвместимост с предмета и целите 
на опазване на защитените зони по реда на чл. 31 от Закона на биологичното 
разнообразие (ЗБР). 

На 14.11.2016 г. в РИОСВ-Хасково е получена молба от възложителя за 
прекратяване на започналата процедура за заявеното от него инвестиционно предложение 
за „Създаване на насаждения от шипки, отглеждани по биологичен начин“ - по подмярка 
4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства" от Програмата за развитие на селските райони 
за периода 2014-2020 г.“ в имоти землища на с. Меден бук, с. Мандрица и с. Долно Луково, 
община Ивайловград, област Хасково. 

Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 56, ал. 1 от 
Административнопроцесуалния кодекс (АПК) 
 

РЕШИХ: 
 

Прекратявам процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на 
ОВОС, съвместена с оценка за съвместимостта по внесено уведомление за инвестиционно 
предложение за „Създаване на насаждения от шипки, отглеждани по биологичен начин“ - 
по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства" от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014-2020 г.“ в имоти землища на с. Меден бук, с. Мандрица и 
с. Долно Луково, община Ивайловград, област Хасково с възложител “АГРОТИКО” ЕООД. 

 

Решението не отменя правата на възложителя за иницииране на нова 

процедура по реда на нормативната уредба по околна среда. 

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и 

водите и Административен съд Хасково, чрез Директора на РИОСВ-Хасково в 14 - 

дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс. 
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