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Р Е Ш Е Н И Е № ХА - 10 - П/ 2012г. 
 

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

(ОВОС) за инвестиционнo предложениe: „Преустройство на съществуваща сграда в мандра за производство на сирене 

от овче и козе мляко и кисело мляко” в имот с № 328 по кадастралния план на с. Пчеларово, общ. Черноочене, обл. 

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

216/23.05.2012г., с възложител Никола Иванов Узунов 

 

 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. С писмо изх. № ПД-

216/12.06.2012 на основание чл. 5, ал. 4 от НУРИОВОС е поискана следната допълнителна информация:  

 Доказателство за изпълнение на законовите изисквания, определящи качеството Ви на Възложител, по смисъла 

на § 1, т. 20 от допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда. Съгласно § 1, т. 20 от ДР 

на ЗООС „Възложител на инвестиционното предложение” е обществен орган, физическо или юридическо лице, 

което по реда на специален закон, нормативен или административен акт има право да инициира или 

кандидатства за одобряване на инвестиционното предложение. Имотът, върху който ще се реализира Вашето 

инвестиционно предложение трябва да бъде Ваша собственост или да имате сключен договор за наем със 

собственика на имота, като в договора да се посочи, точно кой имот или сграда се дава под наем и за каква 

дейност; 
 

На основание чл. 5, ал. 4 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 Никола Иванов Узунов е поставен срок до 

един месец след получаване на писмото 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. 5, ал. 5 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: „Преустройство на съществуваща сграда в мандра за производство на сирене от овче и козе мляко и 

кисело мляко” в имот с № 328 по кадастралния план на с. Пчеларово, общ. Черноочене, обл. Кърджали, с възложител 

Никола Иванов Узунов. 

 
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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Дата: 14.09.2012г. 

 

 


