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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 27 П/2017 г. 
 
 

За инвестиционно предложение „Добив на полиметални руди от проучвателна площ 
„Млечино“ – находище Надежда“ в землищата на гр. Момчилград, село Воловарци, общ. 
Кърджали и село Македонци, общ. Кърджали, обл. Кърджали с възложител „ГОРУБСО - 
КЪРДЖАЛИ“ АД, гр. Кърджали е подадено уведомление с вх. № ПД-456/20.06.2013 г. в 
Регионална инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) Хасково. 

Констатирано е, че уведомлението за инвестиционно предложение не съдържа 
достатъчно конкретна информация по отношение на местоположението на ИП 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-456/28.06.2013 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-522/09.07.2013 г. на 
РИОСВ-Хасково. 

На основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
ОВОС (Наредбата за ОВОС), възложителят е информиран с писмо изх. № ПД-
522/25.07.2013 г., че инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 34 от 
Приложение 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и съгласно чл. 92, т. 1 от 
ЗООС подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). 
Компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ – Хасково на 
основание чл. 94, ал. 2 от ЗООС. Също така са дадени указания, които възложителят 
следва да предприеме за провеждане на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС, 
включително процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на 
защитените зони по реда на чл. 31 от Закона на биологичното разнообразие (ЗБР). 

Повече от 12 месеца след изпращане на горепосоченото писмо в РИОСВ - Хасково 
не е постъпила информация от възложителя за продължаване на процедурата по 
заявеното ИП. В тази връзка, компетентния орган с писмо изх. № ПД-522-13/29.05.2017 г. 
информира възложителя, че на основание чл. 2а, ал. 6 от Наредбата за ОВОС, е 
необходимо да представи в РИОСВ-Хасково изисканата с писмо изх. № ПД-522/25.07.2013 
г. документация (като при необходимост да актуализира същата спрямо действащата в 
момента нормативна уредба) или да внесе искане за прекратяване на процедурата по 
ОВОС за заявеното инвестиционно предложение. Със същото писмо възложителя е 
уведомен, че при неполучаване на отговор и/или непредставяне на съответната 
информация/документация в определения срок, процедурата по ОВОС ще бъде прекратена 
на основание чл. 2а, ал. 6 във връзка с ал. 5 от Наредбата за ОВОС по реда на чл. 2а, ал. 3 
от същата наредба. 

Възложителят е получил писмото на 01.06.2017 г. (видно от върнатото известие за 
доставяне). 

В рамките на указания срок от 14 дни, който е изтекъл, както и до момента на 
издаване на настоящото решение в РИОСВ – Хасково няма получен отговор от 
възложителя. 
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Въз основа на изложените по - горе фактически обстоятелства и на основание чл. 
2а, ал. 1, ал. 3, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от Наредбата за ОВОС, 

РЕШИХ: 

Прекратявам процедурата по ОВОС, в т.ч. и оценката за съвместимост за 
инвестиционно предложение за „Добив на полиметални руди от проучвателна площ 
„Млечино“ – находище Надежда“ в землищата на гр. Момчилград, село Воловарци, общ. 
Кърджали и село Македонци, общ. Кърджали, обл. Кърджали с възложител „ГОРУБСО - 
КЪРДЖАЛИ“ АД, гр. Кърджали. 

 
 
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. 

 
 
 

ИНЖ. ДИМИТЪР ИЛИЕВ 
Директор на Регионална инспекция  
по околната среда и водите град Хасково  
 
 
 
 
Дата: 30.06.2017 г. 
 
 
 


