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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 16 П/2016г. 
 
 

За инвестиционнo предложениe за “Създаване на трайни насаждения от орехи, 
бадеми и лешници“ в имот № 200006 в землището на с. Татарево, общ. Минерални бани, 
обл. Хасково с възложител Иво Василев е подадено уведомление с вх. № ПД - 
925/20.09.2016 г. в Регионална инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) Хасково. 

След преглед на представената информация и на основание чл. 5, ал. 4 от 
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 
околната (Наредбата за ОВОС) на 07.10.2016 г. с писмо на РИОСВ – Хасково е поискана 
допълнителна информация от възложителя относно: 

 Доказателство, че възложителят е изпълнил задълженията си съгласно чл. 95, ал. 1 
от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за 
ОВОС. 

 Не е представен документ, който съгласно Допълнителните разпоредби към ЗООС 
го прави възложител на разглежданото инвестиционно предложение. В тази връзка е 
поискано да се представи Договор за отдаване под аренда за горе цитирания имот с 
Община Минерални бани, където изрично да е цитирано, че имота може да се 
използва за намеренията на възложителя за създаване на нови трайни насаждения 
от орехи, бадеми и лешници. 

 Инвестиционното предложение за създаване на нови трайни насаждения от орехи, 
бадеми и лешници на площ от 767.675 дка, общинска частна собственост и 
закупуване на специализирана техника за създаване и отглеждане на насажденията 
върху имот с начин на трайно ползване залесена територия свързано ли е с промяна 
предназначението на земята. 

 Да се направи характеристика на целия технологичен процес на засаждане и на 
каква площ от имота ще се извърши засаждането. 

 Ще има ли необходимост от вода за поливане на насажденията. 
 
Възложителят е уведомен, че при не внасяне на допълнителната информация в срок 

от един месец от получаване на настоящото писмо, процедурата ще бъде прекратена на 
основание чл. 5, ал. 5 от Наредбата за ОВОС.  

Възложителят е получил лично писмото за допълнителна информация на 
10.10.2016г. 

В рамките на указания срок от един месец в РИОСВ-Хасково не е постъпила 
изисканата допълнителна информация от възложителя.  

Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства и на основание чл. 5, 
ал. 5, във връзка чл. 2а, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за ОВОС, 
 

РЕШИХ: 
 

Прекратявам започналото производство по уведомление за инвестиционно 
предложение за  “Създаване на трайни насаждения от орехи, бадеми и лешници“ в имот № 
200006 в землището на с. Татарево, общ. Минерални бани, обл. Хасково с възложител Иво 
Василев. 
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Решението не отменя правата на възложителя за иницииране на нова 
процедура по реда на нормативната уредба по околна среда. 

 
Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и 

водите и Административен съд Хасково, чрез Директора на РИОСВ-Хасково в 14 - 
дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс. 
 

 
 
 
ИНЖ. ДИМИТЪР ИЛИЕВ 
Директор на Регионална инспекция  
по околната среда и водите град Хасково  
 
 
 
 
Дата: 16.12.2016 г. 
 
 


