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Р Е Ш Е Н И Е № ХА -18 П/2014г. 
 

За инвестиционнoто предложениe „Изграждане на сондажен кладенец за напояване 
на 530.365 дка трайни насаждения от биологични орехи в имоти с №№ 153002, 153003 и 
000554 землище на с. Сладун, общ. Свиленград, за преминаване на стопанството от 
конвенционално към биологично производство по мярка 4 “Инвестиции в материални 
активи” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. с възложител 
ЗК «Екосладун», е внесено уведомление, заведено с вх. № ПД-153/09.04.2014г. в 
Регионалната инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) Хасково. 

С писмо на РИОСВ Хасково (изх. № ПД-153/23.04.2014г.), възложителят е  
информиран, че в представената информация има неточности и на основание чл. 5, ал. 4 
от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (Наредбата за ОВОС обн., ДВ, 
бр. 25/2003г. изм. и доп., бр. 94/2012г.) е поискана от възложителя допълнителна 
информация относно заявеното инвестиционно предложение. Поставен е срок до един 
месец след получаване на писмото да се предостави поисканата допълнителна 
информация, като възложителят е информиран, че ако тя не бъде представена в 
определения срок, съгласно чл. 5, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, процедурата се 
прекратява. 

До момента на издаване на настоящото решение в РИОСВ Хасково не е постъпвала 
изисканата допълнителна информация с писмо от 23.04.2014г.. 

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

ал. 5 от Наредбата за ОВОС  

РЕШИХ: 
 

Прекратявам процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на 
ОВОС в т.ч. и съвместената процедура по оценка за съвместимостта за инвестиционно 
предложение за „Изграждане на сондажен кладенец за напояване на 530.365 дка трайни 
насаждения от биологични орехи в имоти с №№ 153002, 153003 и 000554 землище на с. 
Сладун, общ. Свиленград, обл. Хасково, за преминаване на стопанство от конвенционално 
към биологично производство по мярка 4 “Инвестиции в материални активи” от Програмата 
за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. с възложител ЗК «Екосладун», гр. 
Свиленград. 

 

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 околната среда и водите и Административен съд Хасково в 14 - дневен 

срок от съобщаването му. 
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Директор на регионална инспекция  
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