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Р Е Ш Е Н И Е № ХА - 15 - П/2013г. 
 

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

околната среда (ОВОС) за инвестиционнo предложениe: ”Добив на строителни материали - подземни 

богатства по смисъла на ЗПБ (пясък, чакъл, баластра) по открит способ от находище „Малката 

топола” землище на с. Дедец и с. Добромирци, общ. Кирково, обл. Кърджали“ е започнала с 

постъпване в РИОСВ Хасково на уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД-

208/15.03.2013г., с възложител „Аскон” ООД гр. Момчилград, ул. „Георги Бенковски” № 46.  

С уведомлението е декларирано, че площта на находището е 264 дка, като общата площ на 

засегнатите имоти е 411.401 дка, според представените регистри на засегнатите имоти от находище 

„Малката топола” в землищата на . Дедец и с. Добромирци, общ. Кирково, обл. Кърджали.  

На основание чл. 92, ал. 1 от ЗООС инвестиционното предложение за ”Добив на строителни 

материали - подземни богатства по смисъла на ЗПБ (пясък, чакъл, баластра) по открит способ от 

находище „Малката топола” землище на с. Дедец и с. Добромирци, общ. Кирково подлежи на 

задължителна оценка на въздействието върху околната среда, като самостоятелно попада в т. 34 от 

Приложение № 1 на ЗООС. На основание чл. 94, ал. 2 от ЗООС, компетентен орган за издаване на 

решение по ОВОС е директорът на РИОСВ Хасково.  

С писмо с изх. № ПД-208/08.04.2013г. 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 и изискванията на ЗПБ във връзка с Плана за управление на 

минните отпадъци.   

На 22.11.2013г. възложителят „Аскон” ООД входира в РИОСВ Хасково писмо, в което заявява 

желанието си за прекратяване на процедурата, поради несъответствия в подадената до момента 

информация с фактическото състояние установено чрез геоложки доклад и нововъзникнали 

обстоятелства, свързани с терена и технологичните особености.  

 

Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства и на основание чл. 56, ал. 1 от 

Административнопроцесуалния кодекс (АПК) 
 

 

РЕШИХ 

 

Прекратявам процедурата по ОВОС и ОС за инвестиционно предложение: ”Добив на строителни 

материали - подземни богатства по смисъла на ЗПБ (пясък, чакъл, баластра) по открит способ от 

находище „Малката топола” землище на с. Дедец и с. Добромирци, общ. Кирково, обл. Кърджали“ с 

възложител „Аскон” ООД гр. Момчилград, ул. „Георги Бенковски” № 46.  

 
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: 29. 11. 2013г. 


