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Р Е Ш Е Н И Е № ХА - 12 - П/ 2012г. 

 
 

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

(ОВОС) за инвестиционнo предложениe: „Производство на пелети в съществуващо производствено хале в ПИ с 

идентификатор № 36926.6 на с. Кирково, общ. Кирково, обл. Кърджали, е започнала с постъпване в РИОСВ Хасково на 

искане за инвестиционно предложение с вх. № ПД-269/15.06.2012г., с възложител „Бори“ ЕООД, с. Кирково, общ. 

Кирково, обл. Кърджали, п.к. 6884. 

 Постъпилата информация с Уведомлението е недостатъчна за определяне на приложимата процедура по 

Приложение № 1 към чл. 92, т.1 или  Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т.1 и 2 на ЗООС и чл. 31 от Закона за 

биологичното разнообразие.  

С писмо изх. № ПД-269/23.07.2012 на основание чл. 5, ал. 4 от НУРИОВОС е поискано от възложителя в срок до 

15.08.2012г, да изясни инвестиционното си предложение, като отстрани противоречивата информация, а също така да 

представи и актуална скица за разглеждания имот. Със същото писмо е изискано от  „Бори“ ЕООД да уведоми 

компетентния орган за своето инвестиционно предложение по 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 (Наредбата, ДВ. бр.73/2007 г., изм. Дв. бр. 81 от 15 октомври 2010г.). До настоящия 

момент в РИОСВ Хасково не е постъпила исканата информация от възложителя на ИП. 
 

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„Производство на пелети в съществуващо производствено хале в ПИ с идентификатор № 36926.6 на с. 

Кирково, общ. Кирково, обл. Кърджали, с възложител „Бори“ ЕООД, с. Кирково, общ. Кирково, обл. Кърджали, п.к. 6884. 

 

 
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. 
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