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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 8 П/2017 г. 

 
 

За инвестиционно предложение “Изграждане на оранжерия на площ от 12.000 дка” в 
землище на с. Сусам, общ. Минерални бани, обл. Хасково с възложител „Топликос-2008” 
ЕООД е подадено уведомление с вх. № ПД-1145/23.11.2016 г. в Регионална инспекция по 
околна среда и водите (РИОСВ) Хасково.  

Констатирано е, че уведомлението за инвестиционно предложение не съдържа 
достатъчно информация и задължителните реквизити съгласно изискванията на чл. 4, от 
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда (Наредбата за ОВОС), което е основание да бъде приложен чл. 5, ал. 4 от 
същата Наредба. В тази връзка в отговор (изх. № ПД-1145/01.12.2016 г. на РИОСВ - 
Хасково) от възложителя е изискано да се представи допълнителна информация и да се 
допълни липсващата документация.  

Със същото писмо възложителят е уведомен, че в срок от един месец от получаване 
на писмото е необходимо да отстрани неточностите в представената документация и да я 
представи в РИОСВ-Хасково и в случай че не бъде предоставена допълнителната 
информация и/или неточностите не бъдат отстранени в определения срок процедурата ще 
бъде прекратена на основание чл. 5, ал. 5 от Наредба за ОВОС. 

Писмото е получено от възложителя на 14.12.2016 г. (видно от известието за 
доставяне). 

В рамките на указания едномесечен срок, който е изтекъл, изисканата допълнителна 
информация не е подадена в РИОСВ – Хасково. 

 
Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства и на основание чл. 5, 

ал. 5, във връзка с чл. 2а, ал.1 и ал.3 от Наредбата за ОВОС, 
 

РЕШИХ: 
 

Прекратявам започналото производство по уведомление за инвестиционно 
предложение за “Изграждане на оранжерия на площ от 12.000 дка” в землище на с. Сусам, 
общ. Минерални бани, обл. Хасково с възложител „Топликос-2008” ЕООД. 

 
Решението не отменя правата на възложителя за иницииране на нова 

процедура по реда на нормативната уредба по околна среда. 

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите 
и Административен съд Хасково, чрез Директора на РИОСВ-Хасково по реда на АПК в 
четиринадесетдневен срок от съобщаването му.  
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