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Р Е Ш Е Н И Е № ХА - 13 - П/ 2012г. 
 

 

 

Процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение: “Ремонт и 
оборудване на стопанска сграда за производство на биотор, чрез червен калифорнийски 
червей” в имот с № 000070 с площ 2.713 дка в местност „КЕПИР” в землище на с. Ямино, 
общ. Джебел, обл. Кърджали, е започнала с постъпване в РИОСВ Хасково на уведомление 

за инвестиционно предложение с вх. № ПД-470/22.08.2012г., с възложител Нурджан Фикри 
Мехмед.  

 
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-470/28.08.2012 на основание чл. 5, ал. 4 от НУРИОВОС е 

поискана следната допълнителна информация:  
 
Проектът предвижда, чрез ремонт на съществуващи стопански сгради да се 

реализира ферма за производство на компост от калифорнийски червеи, чрез биологично 
преработване на отпадъци от животни, хранителни отпадъци и др.  

 В тази връзка е необходимо да се уточни, какви точно отпадъци от 
животновъдството ще се използват: твърди, течни торове, утайки. Предвижда ли се 
използване на утайки от пречиствателни станции? Има ли възложителят сключени 
договори за предоставяне/ползване на животински торове и/или утайки от 
пречиствателни станции? Предвижда ли се използване, като храна на 
калифорнийския червей органични отпадъци, както и отпадъци от 
растениевъдството? Да се уточни и опише всичко, което ще се използва, като храна 
за калифорнийския червей. 

 

 Собствения водоизточник, който ще се използва съществуващ ли и е или сега ще се 
изгражда, има ли разрешително за водоползване по реда на Закона за водите? 

 

 Документи, доказващи уведомяване за инвестиционното предложение кметството на 
село Ямино и община Джебел, както и на засегнатото население (копие от писма, 
копие от обява)/съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и 
реда за извършване на ОВОС.  
 

 
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 на възложителят Нурджан Фикри Мехмед е поставен срок до 28.09.2012г. да 
представи исканата допълнителна информация.  

 
От получено в РИОСВ Хасково известие за доставяне (ИД РS 6300 00CIP7 G) става 

ясно, че възложителят е получил писмото на 03.09.2012г. 
 
В определения срок за внасяне на допълнителната информация, същата не е 

постъпила в РИОСВ Хасково. 
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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., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г.) 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: “Ремонт и оборудване на стопанска сграда за 
производство на биотор, чрез червен калифорнийски червей” в имот с № 000070 с площ 

2.713 дка в местност „КЕПИР” в землище на с. Ямино, общ. Джебел, обл. Кърджали, с 

възложител Нурджан Фикри Мехмед.  
 
 
 

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 
Директор на регионална инспекция по  
околната среда и водите - Хасково 
 
 
 

 

 

 

Дата: 16.11.2012г. 


