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Р Е Ш Е Н И Е № ХА - 2 П/2014г. 
 

Процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционнo предложениe: 
"Преустройство на съществуващи сгради - овчарници в краварници за отглеждане на 
месодайни крави и тяхното поголовие и изграждане на торова площадка в имот № 000374 
по КВС на землище с. Младиново, общ. Свиленград, обл. Хасково“ е започнала с 
постъпване в РИОСВ Хасково на уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД-
63/11.02.2014г., с възложител Георги Димитров Ганчев, гр. Свиленград.  
От представената информация става ясно, че се предвижда инвестиционно предложение 
за преустройство на съществуващи сгради – овчарници (с площ на сграда 1 – 847 кв.м и 
сграда 2 – 791 кв.м) в краварници за отглеждане на месодайни крави и тяхното поголовие и 
изграждане на торова площадка в поземлен имот № 000374, местност „Юренско дере„ 
землище на с. Младиново, общ. Свиленград, с обща площ на имота 13,824 дка. и начин на 
трайно ползване – стопански двор. Кравите ще се отглеждат целогодишно пасищно, при 
лоши метеорологични условия през зимата ще се прибират в сградите - свободно върху 
дълбока несменяема постеля, подменяща се веднъж в годината. Капацитетът на торовата 
площадка ще бъде съобразен с броя на отглежданите животни. 
На този етап е определено, че предвидените дейности, попадат в обхвата на т. 1, буква „д” 
от Приложение 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия, инвестиционното 
предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването 
на ОВОС и на основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с 
решение е Директорът на РИОСВ - Хасково. С писмо с изх. № ПД-63/24.02.2014г. на РИОСВ 
Хасково, възложителя е уведомен във връзка с горното и му са дадени указания по 
отношение изискванията на глава шеста от ЗООС, чл. 31 от Закона за биологичното 
разнообразие.   
С писмо с вх. № ПД-63/19.03.2014г. възложителят Георги Димитров Ганчев е заявил 
желанието си за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС и ОС за по – горе цитираното инвестиционно  предложение. 
 

Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства и на основание чл. 56, ал. 1 
от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) 

 

РЕШИХ 

 

Прекратявам процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и 
ОС за инвестиционно предложение: "Преустройство на съществуващи сгради - овчарници в 
краварници за отглеждане на месодайни крави и тяхното поголовие и изграждане на торова 
площадка в имот № 000374 по КВС на землище с. Младиново, общ. Свиленград, обл. 
Хасково“ с възложител Георги Димитров Ганчев, гр. Свиленград.  
 

Прекратяването на процедурата с настоящото решение, 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 РИОСВ Хасково 
 

 

Дата: 24.03.2014г. 


