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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 19 П/2015 г. 
 

За инвестиционнo предложениe за „Смяна предназначението на земята и 
изграждане на хотел, кафе, ресторант, басейн“ в ПИ 009112, землище на с. Балабаново, 
ЕКАТТЕ 02292, местност „Хаманлък/узун парч“, общ. Момчилград с възложител „Б.К.С.Р. 
СИНАПОВИ” ЕООД е подадено уведомление с вх. №ПД-583/04.09.2015 г. в Регионалната 
инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) Хасково. 

С писмо изх. № ПД-583/11.09.2015 г. на РИОСВ - Хасково възложителят е уведомен, 
че уведомлението за инвестиционно предложение не съдържа достатъчно подробна 
информация, необходима за определяне на приложимата процедура. На основание чл. 5, 
ал. 4 от Наредбата за ОВОС е поискана допълнителна информация и е поставен срок за 
предоставяне на същата 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 18.09.2015 г. 

В рамките на указания срок от един месец, допълнителна информация не е 
представена в РИОСВ - Хасково. 

 
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 и ОС за инвестиционно предложение „Смяна предназначението на земята и 
изграждане на хотел, кафе, ресторант, басейн“ в ПИ 009112, землище на с. Балабаново, 
ЕКАТТЕ 02292, местност „Хаманлък/узун парч“, общ. Момчилград с възложител „Б.К.С.Р. 
СИНАПОВИ” ЕООД. 

 

Прекратяването на процедурата с настоящото решение, не изключва 

възможността възложителят да подаде ново уведомление до компетентния орган. 

 

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и 

водите и Административен съд Хасково, чрез Директора на РИОСВ-Хасково в 14 - 

дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс. 
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