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Р Е Ш Е Н И Е № ХА - 6 - П/2013г. 
  

Процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционнo предложениe: «Изземване на 

материали от река Бисерска в чертите на село Бисер, с цел почистване на коритото от наслоените 

наноси от наводнения и оползотворяването им за насип на новостроящото се ж.п. трасе», е 

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

ПД-329/07.05.2013г., с възложител община Харманли 

 

  Постъпилата с уведомлението информация не е в съответствие с изискванията на чл. 4, от 

Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда 

(Наредбата за ОВОС обн., ДВ, бр. 25/2003г. изм. и доп., бр. 94/2012г.), както и не е в съответствие с 

изискванията на 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта 

на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на 

защитени зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп., бр. 94/2012г.) и е 

недостатъчна за определяне на приложимата процедура по глава шеста от ЗООС и чл. 31а на Закона 

за Биологичното разнообразие.. 

На основание чл. 5, ал. 4 от Наредбата по ОВОС е  поскана допълнителна информация, 

във връзка с чл. 4 от Наредбата по ОВОС, като е определен срок до един месец от получаване на 

писмото, с което се иска допълнителната информация. Такава информация не е представена в 

определения срок.  

 

Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства и на основание чл. 5, 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: «Изземване на материали от река Бисерска в чертите на село 

Бисер, с цел почистване на коритото от наслоените наноси от наводнения и оползотворяването им 

за насип на новостроящото се ж.п. трасе»”, с възложител  община Харманли 

 

 

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 
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