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 Р Е Ш Е Н И Е № ХА - 9 - П/2014г.  
  

За инвестиционнoто предложениe „Изграждане на инсталация за съвместно 
изгаряне на битови и неопасни производствени отпадъци и оползотворяване на остатъците 
от изгарянето им” с възложител, ТЕЦ ”Марица 3”АД  е внесено уведомление, заведено с вх. 
№ ПД-756/03.12.2013г. в Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) 
Хасково. 

С писмо на РИОСВ Хасково (изх.№ ПД-756/16.12.2013г.), ,възложителят е  
информиран какви действия е необходимо да предприеме за провеждане на процедурата 
по ОВОС  съгласно изискванията на чл.5, ал.1, т.1, 2  от Наредбата за условията и реда за 
извършване на ОВОС (Наредбата за ОВОС обн., ДВ, бр. 25/2003г. изм. и доп., бр. 94/2012г.) 
В отговор ТЕЦ «Марица 3» АД с писмо (изх. № ПД-478/15.07.2014г.),информира 
компетентия орган- РИОСВ Хасково, че желае да бъде прекратена процедурата по ИП  
“Изграждане на инсталация за съвместно изгаряне на битови и неопасни производствени 
отпадъци и оползотворяване на остатъците от изгарянето им. 

 
Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства на основание чл. 56, ал. 1 от 
АПК (Обн. ДВ. бр. 30 от 11Април 2006г.; изм. и доп. ДВ. бр.27 от 25 Март 2014г.) 
 

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 инсталация за съвместно изгаряне на битови и неопасни 
производствени отпадъци и оползотворяване на остатъците от изгарянето им” с 
възложител, “ТЕЦ ”Марица 3”АД,  Димитровград. 

 

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. Димитър Илиев  

Директор на Регионална инспекция  

по околна среда и водите гр. Хасково 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: 28.07.2014г. 

 

 

 


