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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 20 - П/2014г. 
  

За инвестиционнoто предложениe „Изпълнение на тръбен кладенец за 
водоснабдяване на Ферма за патици” в имот № 197030, в местността “ТИКЕРЛИЧКИ 
ДОРУК”, в землище на с. Горски извор, община Димитровград, област Хасково, с 
възложител ЗПК «НОВ ПЪТ», с. Горски извор е внесено уведомление, заведено с вх. № 
ПД-366/25.08.2014г. в Регионалната инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) Хасково. 

 
С писмо на РИОСВ Хасково (изх. № ПД-366/27.08.2014г.), 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 допълнителна информация относно: 

 Документи, доказващи уведомяване на кмета на община Димитровград и село 
Горски извор, както и на засегнатото население за инвестиционното 
предложение (копие от писма, копие от обява). Съгласно изискванията на чл. 
4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС – „Едновременно с уведомяването на 
компетентния орган възложителят уведомява писмено кмета на 
съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или 
кметства, а засегнатото население - чрез средствата за масово осведомяване 
и/или по друг подходящ начин….” 

 Фермата за отглеждане на патици изградена ли е или сега ще се изгражда? 
Ако е изградена, кога е изградена и има ли документ от РИОСВ Хасково? 
50 000 бройки патици в момента ли се отглеждат или занапред ще бъде 
такава бройката? От кого се стопанисва фермата за отглеждане на 50 000 
броя патици от една фирма или няколко различни? На едно място ли се 
гледат тези 50 000 броя патици или в няколко помещения? 

 
 

Поставен е срок за предоставяне на поисканата информация до един месец след 
получаване на писмото, като възложителят е информиран, че ако необходимата 
информация не бъде представена в определения срок и не бъдат отстранени 
неточностите, съгласно чл. 5, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, процедурата се прекратява. 

 
Съгласно обратната разписка е видно, че възложителят е получил писмото за 

допълнителна информация на 01.09.2014г. 
 
На 08.10.2014г. възложителят е внесъл в РИОСВ Хасково документация, в която се 

съдържа само част от исканата с писмото от 27.08.2014г. допълнителна информация, а 
именно само уведомление на кметство село Горски извор, общ. Димитровград и обява за 
обществеността за инвестиционното предложение.  

 
До момента на издаване на настоящото решение в РИОСВ Хасково не е постъпвала 

останалата допълнителна информация изискана с писмото от 27.08.2014г. 
 
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 „Изпълнение на тръбен кладенец за водоснабдяване на Ферма за патици” 
в имот № 197030, в местността “ТИКЕРЛИЧКИ ДОРУК”, в землище на с. Горски извор, 
община Димитровград, област Хасково, с възложител ЗПК «НОВ ПЪТ», с. Горски извор. 
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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. 

 

 

 

инж. Д. Илиев 
Директор на регионална инспекция по 
околната среда и водите – Хасково 
 

 
 

 

 
 

Дата: 21.10.2014г. 


