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Р Е Ш Е Н И Е № ХА - 7 - П/ 2012г. 
 

Процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда (ОВОС) за инвестиционнo предложениe "Изграждане на МВЕЦ "Любимец" на 
река Марица" в землищата на община Любимец, община Свиленград и с. Момково, общ. Свиленград, 
обл. Хасково е започнала с постъпване в РИОСВ Хасково на Уведомление за инвестиционно 
предложение с вх. № ПД-135/05.04.2012г. с възложител "РИСК ИНЖЕНЕРИНГ" АД, гр. София 1618, 
ж.к. Павлово, ул. „Вихрен” № 10. 

 На 06.04.2012г. 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 25.04.2012г. в РИОСВ – Хасково е получено становището на 
БД за управление на водите Източнобеломорски район с център Пловдив, в което е записано, че 

инвестиционното предложение не е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на 
целите на околната среда.  

Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства и на основание чл. 2а от 
Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (приета с ПМС № 59/2003г., изм. ДВ. бр.3 от 
11 Януари 2011г.) 

РЕШИХ: 
 

Прекратявам процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и ОС 
за инвестиционно предложение "Изграждане на МВЕЦ "Любимец" на река Марица" в землищата на 
община Любимец, община Свиленград и в с. Момково, общ. Свиленград с възложител "РИСК 
ИНЖЕНЕРИНГ" АД, гр. София. 

 

 

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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