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Р Е Ш Е Н И Е № ХА - 6 П/ 2014г. 
 

Инвестиционнo предложениe: „Стопански риболов" в имот № 000209, землище на с. 

Доситеево, община Харманли, област Хасково, е внесено Уведомление за инвестиционно 

предложение от „Риба Комерс 2012" ООД през месец ноември 2013 г. в РИОСВ Хасково, заведено с 

вх. № ПД-717/08.11.2013г. 

Предвид разпоредбите на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, (обн. в ДВ бр. 

77/2002г.) инвестиционното предложение подлежи на процедура по реда на 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 (обн., ДВ, бр. 

73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.) 

С писмо на РИОСВ Хасково (изх. № ПД-717/13.11.2013г.) „Риба Комерс 2012" ООД е 

информиран, че постъпилата информация с уведомление вх. № ПД-717/08.11.2013г. е кратка и 

непълна, а също така не отговаря на изискванията на чл. 4 от Наредбата по ОВОС. За определяне 

на приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 

31 на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и произнасяне от страна на РИОСВ е 

необходимо да необходимо да предприеми по долу описаните действия: 

 Изготвяне на писменна информация, съгласно изискванията на чл. 4, ал. 1, 2 и 3 от 

Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (приета с ПМС № 59/2003г., изм. и 

доп. ДВ бр. 80/2009г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012г ) и чл. 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 защитените зони (ДВ. 

бр.73/2007 г. изм. и доп. ДВ бр. 94/2012г) за вашето инвестиционно предложение; 

 При изготвяне на информацията да се съобрази с изискванията на чл. 4, ал. 3 от Наредбата 

по ОВОС. За изготвяне на същата, може да се ползва Уведомление за инвестиционно 

предложение, намиращо се на интернет страницата на РИОСВ Хасково (www.riosv-hs.org), 

формуляри и бланки, превантивна дейност; 

 След изготвяне на информацията в Уведомление за инвестиционно предложение за 

изпълнение изискванията на чл. 4, ал.1 и ал. 2 от Наредбата по ОВОС е необходимо да 

уведоми РИОСВ Хасково, община Харманли и кметството на с. Доситиево, а така също и 

засегнатото население на общината и кметството, чрез средствата за масово 

осведомяване или по друг подходящ начин. 

За предоставяне на допълнителната информация РИОСВ поставя срок от един месец, с 

уведомление за инвестиционно предложение вх. № ПД-717/22.11.2013г. „Риба Комерс 2012" ООД, в 

рамките на срока представя изисканата информация с писмо изх. № ПД-717/13.11.2013г.  

На 25.11.2013г. постъпилата информация с уведомлението е изпратена до Басейнова дирекция 

за управление на водите Източнобеломорски район с център Пловдив за становище по чл. 155, ал. 

1, т. 23 от Закона за водите относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо 

режимите, определени в утвърдени планове за управление на речните басейни и планове за 

управление на риска от наводнения. 

На 27.01.2014г. РИОСВ – Хасково на основание чл. 5, ал. 4 от НУРИОВОС е поискано от 

възложителя да отстрани някои противоречия в представената документация, а също така че в 

законоустановеният срок не е получен отговор от БДИБР-Пловдив и е поставен срок за 

предоставяне на поисканата документация до 20 дни от цитираното писмо на РИОСВ Хасково. В 

писмото е указано, че ако допълнителната информация не бъде представена в определения срок  

процедурата по разглеждане на уведомлението ще бъде прекратена на основание чл. 5, ал. 5 от 
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Наредбата за ОВОС. Съгласно обратната разписка писмото на РИОСВ Хасково е получено от 

„Риба Комерс 2012" ООД на 04.02.204г.  

В рамките на указаният срок от 20 дни, който е изтекъл на 24.02.2014г., както и до момента на 

издаване на настоящото решение  изисканата допълнителна информация не е постъпила в РИОСВ 

Хасково. 

 

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

Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (приета с ПМС № 59/2003г., нов  ДВ. бр.3 

от 11 Януари 2011г.; изм. и доп. бр. 94 от 2012г.) 
 

РЕШИХ: 
 

Прекратявам процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и 

ОС за инвестиционно предложение: „Стопански риболов" в имот № 000209, землище на с. 

Доситеево, община Харманли, област Хасково, с възложител:  „Риба Комерс 2012" ООД Пловдив 
 
 
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 
 
 

 
 
 
Дата: 11.04.2014г. 


