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Р Е Ш Е Н И Е № ХА - 10 - П/2013г. 
  

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

околната среда (ОВОС) за инвестиционнo предложениe: “Разкриване на кариера за добив на 

подземни богатства – гнайсошисти в находище „Маказа” с обща концесионна площ от 67.5 дка“, в 

землищата на селата Царино и Стрижба, общ. Кирково, обл. Кърджали е започнала с постъпване в 

РИОСВ Хасково на уведомление за инвестиционно предложение с вх. № 1620/04.08.2011г., с 

възложител „Мемориал” ООД.  

На основание чл. 93, ал. 1, т. 2 инвестиционното предложение за изграждане на кариера за добив на 

подземни богатства – гнайсошисти в находище „Маказа” с обща концесионна площ от 67.5 дка“, в 

землищата на селата Царино и Стрижба, общ. Кирково се разглежда като разширение на 

инвестиционно предложение (за което има издадено Решение № ХА-150-ПР/2008г. на Директора на 

РИОСВ-Хасково), което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната 

среда. Същото попада в т. 2, а) на Приложение № 2, към чл. 93, ал. 1, т.1 и 2 на ЗООС(ДВ 

бр.91/2002г., изм. ДВ. бр.61 от 6 Август 2010г.) и подлежи на преценяване на необходимостта от 

ОВОС.  

На 18.08.2011г. е изпратено до възложителя писмо (изх. № 1620/18.08.2011г.), с указания за 

приложимата процедура.  

До възложителя е изпратено и напомнително писмо с изх. № 1620(11)/29.07.2013г., във връзка с 

изпълнение на дадените указания по чл. 5, ал.1 от писмо с изх. № 1620/18.08.2011г. Със същото 

писмо предвид разпоредбата на § 5 от Преходните и заключителни разпоредби на ПМС № 

300/23.11.2012г. и на основание чл.2а, ал.5 от Наредбата за ОВОС, е изискано от възложителя да 

представи в РИОСВ – Хасково необходимата информация/документация, относно приложимата 

процедура или да внесе искане за прекратяване на процедурата по ОВОС за заявеното 

инвестиционно предложение, като е определен срок от 14 дни. Такава информация/документация не 

е представена в определения срок.  
 

Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства и на основание чл. 2а, ал.4, т.1 и ал. 5 

от Наредбата за ОВОС 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: “Разкриване на кариера за добив на подземни богатства – 

гнайсошисти в находище „Маказа” с обща концесионна площ от 67.5 дка“, в землищата на селата 

Царино и Стрижба, общ. Кирково, обл. Кърджали  с възложител „Мемориал” ООД  

 
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: 26.08.2013г. 


