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Р Е Ш Е Н И Е № ХА - 08 - П/ 2012г. 
 

 

 

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

(ОВОС) за инвестиционнo предложениe: “Изграждане на кравеферма за отглеждане на 50 броя крави”, в имот № 

0120044, местността “Реката”, землище на с. Гарваново, общ. Хасково, обл.Хасково, е започнала с постъпване в 

РИОСВ Хасково на уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД-140/09.04.2012г., с възложител Тодор 

Атанасов Русков. 

 В законоустановения срок РИОСВ Хасково, уведомява възложителя за приложимата процедура по глава шеста от 

ЗООС и чл. 31 от ЗБР, с писмо изх. № ПД-140/12.04.2012г. С вх. № ПД-140(2)/19.04.2012 е постъпило от възложителят 

искане за прекратяване на започналата процедура за преценяване на необходимостта от ОВОС. 

 

Въз основа на изложеното по-горе и на основание чл. 56, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). 
 
 

РЕШИХ: 

 

Прекратявам процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и ОС за инвестиционно 

предложение: “Изграждане на кравеферма за отглеждане на 50 броя крави”, в имот № 0120044, местността “Реката”, 

землище на с. Гарваново, общ. Хасково, обл.Хасково, започнала с постъпване в РИОСВ Хасково на уведомление  за 

инвестиционно предложение вх. № ПД-140/09.04.2012г., с възложител Тодор Атанасов Русков. 

 
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. 

 
За Директор РИОСВ: 
(инж. Л. Дайновски)  

Съгласно заповед за Упълномощаване  

№ 45/03.08.2012 на Директора на РИОСВ - Хасково 

 

 

 

 
Дата: 14.08.2012г. 


