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Р Е Ш Е Н И Е № ХА - 11 - П/ 2012г. 
 

Процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда 

(ОВОС) за инвестиционнo предложениe: „Изграждане на производствена база за отглеждане на животни – агнета и 

телета” в поземлен имот  с № 22928.14.178 с обща площ 1879 кв.м, в землище на с. Домище, общ. Кирково, обл. 

Кърджали, е започнала с постъпване в РИОСВ Хасково на искане за инвестиционно предложение с вх. № ПД-

286/22.06.2012г., с възложител „Въжелиеви-1951“ ЕООД, ул. «Асен Йорданов» № 22, п.к. 6870, с. Чакаларово, общ. 

Кирково, обл. Кърджали. 

 Постъпилата информация е недостатъчна за преценяване на необходимостта от ОВОС по критериите на чл. 93, ал. 

4 от ЗООС. С писмо изх. № ПД-286/05.07.2012 на основание чл. 6, ал. 3 от НУРИОВОС е поискана следната 

допълнителна информация:  

 Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет - описание на технологичните процеси по 

обслужване на животните, хранене, почистване и доене; На колко етажа ще бъде производствената база? Какви 

помещения предвиждате за животните? 

 Информация за разгледаните мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда; 

 Отпадъци, които се очакват да се генерират, видове, количества и начин на третиране. 

 По отношение на мерките при съхранение на оборски тор предвиждате торище. Опишете по-подробно 

отделните съоръжения за твърда и течна фракция на оборския тор, ще има ли водоустойчиво дъно 

съоражението, достатъчен ли ще бъде капацитетът за съхранение през необходимия брой месеци и др.; 
 

На основание чл. 6, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (приета с ПМС № 59/2003г., изм. 

ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г.)  с цитираното по горе писмо от възложителят: „Въжелиеви-1951“ ЕООД е поставен срок до 

09.08.2012г да представи исканата допълнителна информация. До момента такава не е постъпила в РИОСВ Хасково. 
 

Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства на основание чл. 6, ал. 4 от Наредбата за условията и 

реда за извършване на оценка въздействието на околната среда (нова-ДВ, бр. 80 от 2009г.) и чл. 56, ал. 2, във връзка с 

чл. 30, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). 
 

РЕШИХ: 

 

Прекратявам процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и ОС за инвестиционно 

предложение: Изграждане на производствена база за отглеждане на животни – агнета и телета” в поземлен имот  с № 

22928.14.178 с обща площ 1879 кв.м, в землище на с. Домище, общ. Кирково, обл. Кърджали, с възложител 

„Въжелиеви-1951“ ЕООД, ул. «Асен Йорданов» № 22, п.к. 6870, с. Чакаларово, общ. Кирково, обл. Кърджали. 

 
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 
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