
Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  
Министерство  на околната среда и водите 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС -  103 -  П/ / j g  g g  / I Г .

за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда

С вх. № ПД-2753 от 09.11.2016г. е внесено уведомление по смисъла на чл. 4, ал.1 от 
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната 
среда /НУРИОВОС/ за инвестиционно предложение: „Ремонт и реконструкция на 
съществуващ животновъден обект -  кравеферма в УПИ -  стопански двор, кв. 14, с. Есен, 
общ. Сунгурларе” с възложител Сюлейхан Хасан.

След преглед на представената информация е установено, че е недостатъчна за 
произнасяне от страна на РИОСВ-Бургас и е писмо с изх. № ПД-2753 от 25.11.2016г., 
Сюлейхан Исуф Хасан е уведомен, че в срок до 15.12.2017г. е необходимо да представи:

• Актуални скици за имота, в който ще се реализира инвестиционното 
предложение.

• Документи доказващи, че животновъдния обект е съществуващ.
• Документ, удостоверяващ съгласие за реализация на инвестиционно 

предложение от страна на Румен Юлиянов Кехайов, в качеството му на съсобственик на 
имота.

• Копие на Решение/становище издадено от МОСВ/РИОСВ за проведена 
процедура по реда на Закона за опазване на околната среда и/или Закона за биологичното 
разнообразие във връзка със създаването на кравефермата. Съгласно представения 
нотариален акт имотът, обект на настоящото инвестиционно предложение е закупен през 
2015 г. и представлява масивна едноетажна сграда, състояща се от две помещения -  
ярмомелка и склад.

Писмо е изх. № ПД-2753 от 25.11.2016 г. е получено по поща на 30.11.2016 г.
В рамките на указания срок, както и до датата на издаване на настоящото решение, 

изисканата информация не е подадена в РИОСВ-Бургас.
Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства и на основание чл. 5, 

ал.5 от НУРИОВОС
РЕШИХ:

Прекратявам процедурата по преценяване на необходимостта от извършване 
на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч. и на съвместната процедура 
по оценка за съвместимост за инвестиционно предложение: „Ремонт и реконструкция 
на съществуваш животновъден обект -  кравеферма в УПИ -  стопански двор, кв. 14, с. 
Есен, общ. Сунгурларе” с възложител Сюлейхан Хасан.

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 Бургас, чрез Директорът на РИОСВ -  Бургас в 14-дневен срок 
от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на 
Административиопроцесуалния кодекс.
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