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М и н и с т е р с т в о  на о к о лн а т а  среда и водит е  
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС -  4 -  П/ 0  Y 0 { ,  / ? Л
за прекратяване на процедура по извършване на оценка на въздействието върху

околната среда.

За инвестиционно предложение: „Изграждане на туристическо селище „Гардения” 
с търговско наименование „Oversea Gardens” в ПИ № 44094.2.1023, местност „Караагач“, 
землище с. Лозенец, общ.Царево“, с възложител: „Анеси Тур“ ЕООД, е внесено 
уведомление по смисъла на чл.4 ал.1 и ал.2 от Наредба за условията и реда оценка на 
въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), с вх.№ 1596/23.05.2014 г.

За инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води чрез изграждане 
на три броя водовземни съоръжения в имот № 44094.2.1023, местност „Караагач“, 
землище с. Лозенец, общ.Царево“, с възложител: „Анеси Тур“ ЕООД, е внесено 
уведомление по смисъла на чл.4 ал.1 и ал.2 от Наредба за условията и реда оценка на 
въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), с вх.№ 8297/27.11.2014 г.

С писмо на административния орган изх. № 1596, 8297/12.05.2015 г„ Възложителят 
е уведомен, че предвидените от него дейности относно: „ПУП-ПРЗ за изграждане на 
туристическо селище „Гардения” с търговско наименование „Oversea Gardens” и 
водовземане от подземни води чрез изграждане на три броя водовземни съоръжения в ПИ 
№ 44094.2.1023, местност „Караагач“, землище с. Лозенец, общ.Царево“, с възложител: 
„Анеси Тур“ ЕООД, попадат в обхвата на чл.2, ал.2, т.З от Наредбата за условията и реда 
за извършване на екологична оценка (НУРИЕО) и е необходимо провеждане на процедура 
по преценяване на необходимостта от екологична и съответно на процедура по оценка на 
съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета 
и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС).

С вх.№ 1596, 8297/28.05.2015 г. е внесена писмена документация по чл.Ю от 
Наредбата за ОС и чл.8 от НУРИЕО за преценяване на необходимостта от извършване на 
ЕО за: „ПУП-ПРЗ за изграждане на туристическо селище „Гардения” с търговско 
наименование „Oversea Gardens” в ПИ № 44094.2.1023, местност „Караагач“, землище с. 
Лозенец, общ.Царево“, с възложител: „Анеси Тур“ ЕООД.

С Решение, на административния орган, № БС-26-ЕО/10.11.2015 г. за „ПУП-ПРЗ за 
изграждане на туристическо селище „Гардения” с търговско наименование „Oversea 
Gardens” в поземлен имот № 44094.2.1023, местност „Караагач“, землище с. Лозенец, 
общ.Царево“, с възложител: „Анеси Тур“ ЕООД е преценено да се извърши екологична 
оценка. , j

С писмо с вх № 1596, 8297/08.12.2015 г„ на основание чл.91, ал.2 от ЗООС, 
Възложителят е заявил извършването само на една от предвидените процедури.

С писмо на административния орган изх. № 1596, 8297/ 23.12.2015 г„ на основание 
чл.5, ал.1 от НУРИОВОС и приложено към него решение № БС-114-ПР/23.12.2015 г„ е 
преценено, че инвестиционното предложение: „Изграждане на туристическо селище 
„Еардения” с търговско наименование „Oversea Gardens” и водовземане от подземни води 
чрез изграждане на три броя водовземни съоръжения в ПИ № 44094.2.1023, местност 
„Караагач“, землище с. Лозенец, общ.Царево“, с възложител: „Анеси Тур“ ЕООД подлежи 
на процедура по ОВОС и са указани необходимите действия, които следва да се 
предприемат.

На основание чл.2а ал.5 т.З от НУРИОВОС, повече от 12 месеца след получаване на 
указанията в РИОСВ-Бургас не е внесено за консултация задание за обхват на Доклад за
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ОВОС по чл.10 ал.5 от НУРИОВОС, в т. ч. след постановено решение да се извърши 
ОВОС.

С напомнително писмо с изх. № 1596, 8297/13.12.2018г., на основание чл. 2а, ал. 6 от 
НУРИОВОС до Възложителя, е определен 14-дневен срок от получаването му, за внасяне 
на поисканата информация.

С писмо с вх.№ 1596, 8297(2014, 2015)/27.12.2018г., Възложителят декларира, че 
желае прекратяване на процедурата по ОВОС.

Настоящата молба би могла да се разгледа единствено като искане от страната, по 
чиято инициатива е започнало прекратяване на процедурата по преценяване съобразно 
НУРИОВОС.

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

РЕШИХ:

Прекратявам административната процедура по реда Наредба за условията и 
реда оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) и на глава 6 ог 
ЗООС във връзка инвестиционно предложение: „Изграждане на туристическо селище 
„Гардения” с търговско наименование „Oversea Gardens” и водовземане от подземни води 
чрез изграждане на три броя водовземни съоръжения в ПИ № 44094.2.1023, местност 
„Караагач“, землище с. Лозенец, общ.Царево“, с възложител: „Анеси Тур“ ЕООД.

Прекратяването на процедурата с настоящото Решение не изключва 
възможността възложителя 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 Административнопроцесуалния 
кодекс.
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