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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 23 П/2017 г. 
 

За инвестиционно предложение „Прокарване на тръбен кладенец” в имот с № 
081007 в з-ще на с. Върбица, общ. Димитровград, обл. Хасково с възложител „МИКС-ПН” 
ЕООД, гр. Раковски е подадено уведомление с вх. № ПД-175/25.04.2014 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-175/30.04.2014 г. на РИОСВ-Хасково) 
от възложителя е изискано да се представи допълнителна информация и да се допълни 
липсващата документация. 

От възложителя е внесена изисканата информация с вх. № ПД-175(3)/12.05.2014 г. 
на РИОСВ-Хасково. 

Предвид внесеното уведомление за инвестиционното предложение, на основание 
чл. 4а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда (Наредбата за ОВОС), е извършена проверка относно допустимост 
на ИП спрямо режимите, определени в утвърдените планове за управление на речните 
басейни (ПУРБ) на Източнобеломорски район. В отговор Басейнова дирекция 
„Източнобеломорски район” – Пловдив уведомява РИОСВ-Хасково, че липсва достатъчно 
информация по чл. 4, ал. 3, т. 5 от Наредбата за ОВОС и по конкретно: 

 Да се уточни дълбочината на проектния тръбен кладенец; 
 Да се конкретизират целите на водовземането от тръбния кладенец. 

Липсващата информация е изискана от възложителя да бъде представена с писмо 
изх. № ПД-175/19.05.2014 г.   

С писмо до Директора на РИОСВ-Хасково с вх. № ПД-175(6)/01.06.2017 г. 
възложителят иска прекратяване на започналата процедура по уведомление с вх. № ПД-
175/25.04.2014 г. за инвестиционно предложение „Прокарване на тръбен кладенец” в имот с 
№ 81007 в з-ще на с. Върбица, общ. Димитровград, обл. Хасково. 

Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства и на основание чл. 56, 
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) 

РЕШИХ: 

Прекратявам започналото производство по уведомление за инвестиционно 
предложение за „Прокарване на тръбен кладенец” в имот с № 081007 в з-ще на с. Върбица, 
общ. Димитровград, обл. Хасково с възложител „МИКС-ПН” ЕООД, гр. Раковски. 
 

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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