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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 20 П/2015 г. 

 
Процедурата по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда 

(ЗООС) за инвестиционно предложение за „Изграждане на хотелски комплекс и басейн” в 
поземлен имот № 001022, местност „Сараджовия бунар”, землище на с. Брястово, общ. 
Минерални бани, обл. Хасково с обща площ 17.703 дка на „МОРЕНО МОБИЛЕ“ООД е 
започнала с внасяне на уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД-
347/18.06.2015 г. в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) Хасково. 

След преглед на представената документация, на основание чл. 5, ал. 1 от 
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ, бр. 25 от 18 март 2003 г., посл. Изм. И доп. 
ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г.) е определено, че инвестиционното предложение попада в 
обхвата на т. 35, „а”) от Приложение 1 към чл. 92, т. 1 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 
инвестиционното предложение подлежи на оценка въздействието върху околната среда 
(ОВОС).  

С писмо на РИОСВ – Хасково с изх. № ПД-347/03.07.2015 г. възложителят е 
уведомен във връзка с горното и му са дадени указания по отношение изискванията на 
глава шеста от ЗООС и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.  

На 28.10.2015 г. в РИОСВ – Хасково е получено искане от „МОРЕНО МОБИЛЕ“ООД 
за прекратяване на започналата процедура по глава шеста от ЗООС, поради допуснати 
неточности и несъответствия в намеренията на фирмата. 

 
Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства и на основание чл. 56, 

ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) 

 

РЕШИХ 

 

Прекратявам процедурата по извършване на ОВОС и ОС за инвестиционно 
предложение за „Изграждане на хотелски комплекс и басейн” в поземлен имот № 001022, 
местност „Сараджовия бунар”, землище на с. Брястово, общ. Минерални бани, обл. Хасково 
с обща площ 17.703 дка на „МОРЕНО МОБИЛЕ“ ООД.  

 

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 МОСВ и Административен съд Хасково в 14 - дневен срок от 

съобщаването му. 
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