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РЕШЕНИЕ № ХА -28 - ОС / 2015 г.

за прекратяване процедура по оценка за съвместимост на инвестиционно предложение с
предмета и целите на опазване на защитените зони
За Горскостопански план (ГСП) и План за защита от пожари (ПЗП) на горските територии
собственост на община Свиленград от възложителя Община Свиленград са внесени цитираните
плановете с придружително писмо с Вх.№ БР-234/01.07.2015г. на РИОСВ- Хасково, което се приема
като уведомление по чл.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за
съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и
целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., посл.
изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.).

След преглед на представената информация беше установено, че в ГСП и ПЗП са предвидени
дейности, които засягат територии от община Свиленград, попадащи частично или изцяло в
границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони
(Натура 2000 места) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Така заявените дейности не се отнасят към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от ЗООС
и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по ОВОС и
екологична оценка.

ГСП и ПЗП попадат в хипотезата на чл.2, ал.2 от Наредба за ОС и преценката на компетентния
орган е, че ГСП и ПЗП на община Свиленград подлежат на оценка съвместимост по реда на Глава ІІ
от същата Наредба.

Във внесено уведомление за ГСП и ПЗП липсва документ за платена такса  по чл.10, ал.2, т.1.
Наредбата за ОС. Съгласно чл.11, ал.1 от Наредбата за ОС, от възложителя е изискано да
отстрани установените пропуски в определен срок. В указания срок в РИОСВ-Хасково не е внесен
документ за платена такса.

Във връзка с горното, на основание чл.11, ал.2 от Наредбата за ОС, във връзка § 2 от
Допълнителните разпоредби и на чл.6а, т.2 от същата

РЕШИХ

прекратявам започналата процедура по реда на Наредбата за ОС, по преписка с Вх.№ БР-
234/01.07.2015г. на РИОСВ- Хасково за Горскостопански план и План за защита от пожари на
горските територии собственост на община Свиленград с възложител Община Свиленград.

Прекратяването на процедурата за Горскостопански план и План за защита от пожари на
горските територии собственост на община Свиленград се основава на неотстраняване на
установените пропуски в указания срок.
Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 - дневен
срок от съобщаването му, чрез Директора на РИОСВ - Хасково, пред Министъра на МОСВ или
Административен съд Хасково.

Дата: 24.08.2015 г.
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