
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Р Е Ш Е Н И Е  № БС -  56 - ПР / 2021г.
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху

околната среда

На основание чл. 93, ал.1, т.1 във връзка с ал.З и ал.6 от Закона за опазване на околната среда 
(ЗООС), чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка е чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 
предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и 
представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата 
по ОВОС и по Приложение №1 и 2 към чл.Ю от Наредбата за ОС с вх. №ПД-1064(5)05.07.2021 
г. и получено становище от Регионална здравна инспекция /РЗИ-Бургас/ с изх.№ 10-107- 
1/22.07.2021 г., Басейнова дирекция „Черноморски район“ /БДЧР/ с изх. № 05-10-409 
(А 1)/10.06.2021г.

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение: „Водовземане на повърхностни води от язовир „Минерални бани“ за напояване на 
1200 дка царевица в имоти с идентификатори 07079.12.1156, 07079.12.1157, 07079.12.1158, 
07079.12.1159, 07079.12.1160, 07079.12.1161, 07079.12.1162, 07079.12.1163, 07079.12.1164, 

07079.12.1166, 07079.12.1167, 07079.12.1168, 07079.12.1169, 07079.12.1170, 
07079.12.1172, 07079.12.1173, 07079.12.1174, 07079.12.1175,07079.12.1176,
07079.12.1178, 07079.12.1079, 07079.12.1180, 07079.12.1181, 07079.12.1182,

07079.12.1184, 07079.12.1133, 07079.12.1134, 07079.12.11950, 07079.12.11951, 
07079.12.1137, 07079.12.11779, 07079.12.1780, 07079.12.1781, 07079.12.1139,

07079.12.1165,
07079.12.1171,
07079.12.1177,
07079.12.1183,
07079.12.11136,
07079.12.1140, 07079.12.1141, 07079.12.1142, 07079.12.1143, 07079.12.1144,
07079.12.1146, 07079.12.1147, 07079.12.1148, 07079.12.1149, 07079.12.1150,
07079.12.1152, 07079.12.1153, 07079.12.1154, 07079.12.1155, 07079.12.11738,
07079.12.11740, 07079.12.1126, 07079.12.1127, 07079.12.1128, 07079.12.1129, 
07079.12.1131, 07079.12.1099, 07079.12.1100, 07079.12.1101, 07079.12.1102, 

07079.12.1105, 07079.12.1106, 07079.12.1107, 07079.12.1108,
07079.12.1111, 07079.12.1112, 07079.12.1113, 07079.12.1114, 

07079.12.1082, 07079.12.1083, 07079.12.1084, 07079.12.1085, 
07079.12,1088, 07079.12.1089,

07079.12.1094, 07079.12.1095,
07079.12.1060, 07079.12.1061,

07079.12.1066, 07079.12.1067,
07079.12.1072, 07079.12.1073,

07079.12.1104,
07079.12.1110,
07079.12.1081,
07079.12.1087,
07079.12.1093,
07079.12.1059,
07079.12.1065,
07079.12.1071,

07079.12.1090,
07079.12.1096,
07079.12.1062,

07079.12.1068,
07079.12.1074,

07079.12.1091,
07079.12.1097,
07079.12.1063,
07079.12.1069,
07079.12.1075,

07079.12.1145,
07079.12.1051,

07079.12.11739,
07079.12.1130,
07079.12.1103,
07079.12.1109,
07079.12.1115,
07079.12.1086,
07079.12.1092,
07079.12.1057,
07079.12.1064,
07079.12.1070,

07079.12.968,
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07079.12.1037, 07079.12.1038, 07079.12.1039, 07079.12.1040, 07079.12.1041.
07079.12.1043, 07079.12.11048, 07079.12.1049, 07079.12.1050, 07079.12.1051,
07079.12.1959, 07079.12.1960, 07079.12.1053, 07079.12.986, 07079.12.987,
07079.12.995, 07079.12.996, 07079.12.997, 07079.12.1019, 07079.12.1020,
07079.12.1024, 07079.12.1727, 07079.12.1728, 07079.12.1729, 07079.12.1030,
07079.12.1742, 07079.12.1743, 07079.12.1117, 07079.12.1118, 07079.12.1119,
07079.12.1121, 07079.12.1122, 07079.12.1123, 07079.12.1124, 07079.12.1125, 07079.12.10761701, 
07079.12.11702, 07079.12.1078, 07079.12.1079, 07079.12.1080, 07079.12.962, 07079.12.963,
07079.12.964, 07079.12.965, 07079.12.966 и 07079.12.967 по КК на гр. Бургас, местност „Герени“, 
Община Бургас“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 
околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото 
здраве.

07079.12.1042,
07079.12.1958,

07079.12.994,
07079.12.1021,
07079.12.1741,
07079.12.1120,

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
„РАД БУЛ“ ООД

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е свързано с водовземане на повърхностни 
„Минерални бани“ за напояване на 1200 дка царевица в имоти е идентификатори 
07079.12.1157, 07079.12.1158, 07079.12.1159, 07079.12.1160, 07079.12.1161,
07079.12.1163, 07079.12.1164, 07079.12.1165, 07079.12.1166, 07079.12.1167,
07079.12.1169, 07079.12.1170, 07079.12.1171, 07079.12.1172, 07079.12.1173,
07079.12.1175,07079.12.1176, 07079.12.1177, 07079.12.1178, 07079.12.1079,
07079.12.1181, 07079.12.1182, 07079.12.1183, 07079.12.1184, 07079.12.1133,
07079.12.11950, 07079.12.11951, 07079.12.11136, 07079.12.1137, 07079.12.11779,
07079.12.1781, 07079.12.1139, 07079.12.1140. 07079.12.1141, 07079.12.1142, 
07079.12.1144, 07079.12.1145, 07079.12.1146, 07079.12.1147, 07079.12.1148,
07079.12.1150, 07079.12.1051, 07079.12.1152, 07079.12.1153, 07079.12.1154,
07079.12.11738, 07079.12.11739, 07079.12.11740, 07079.12.1126, 07079.12.1127, 
07079.12.1129, 07079.12.1130, 07079.12.1131, 07079.12.1099, 07079.12.1100,

07079.12.1103, 07079.12.1104, 07079.12.1105, 07079.12.1106, 
07079.12.1109, 07079.12.1110, 07079.12.1111, 07079.12.1112,
07079.12.1115, 07079.12.1081,

07079.12.1086, 07079.12.1087,
07079.12.1092, 07079.12.1093,
07079.12.1057, 07079.12.1059,
07079.12.1064, 07079.12.1065,
07079.12.1070, 07079.12.1071, 07079.12.1072, 07079.12.1073,
07079.12.968, 07079.12.1037, 07079.12.1038, 07079.12.1039, 

07079.12.1041, 07079.12.1042, 07079.12.1043, 07079.12.11048, 07079.12.1049, 
07079.12.1051, 07079.12.1958, 07079.12.1959, 07079.12.1960, 07079.12.1053, 

07079.12.994, 07079.12.995, 07079.12.996,
07079.12.1021, 07079.12.1024, 07079.12.1727,

07079.12.1741, 07079.12.1742, 07079.12.1743,
07079.12.1120, 07079.12.1121, 07079.12.1122,

07079.12.1102,
07079.12.1108,
07079.12.1114,
07079.12.1085,
07079.12.1091,
07079.12.1097,
07079.12.1063,
07079.12.1069,
07079.12.1075,

07079.12.987,
07079.12.1020,
07079.12.1030,
07079.12.1119,

07079.12.1082, 07079.12.1083, 
07079.12.1088, 07079.12.1089, 
07079.12.1094, 07079.12.1095, 
07079.12.1060, 07079.12.1061, 

07079.12.1066, 07079.12.1067,

07079.12.997,
07079.12.1728,
07079.12.1117,
07079.12.1123,

води от язовир 
07079.12.1156, 
07079.12.1162, 
07079.12.1168, 
07079.12.1174, 
07079.12.1180, 
07079.12.1134, 
07079.12.1780, 
07079.12.1143, 
07079.12.1149, 
07079.12.1155, 
07079.12.1128, 
07079.12.1101, 
07079.12.1107, 
07079.12.1113, 
07079.12.1084, 
07079.12.1090, 
07079.12.1096, 
07079.12.1062, 
07079.12.1068, 
07079.12.1074, 
07079.12.1040, 
07079.12.1050, 

07079.12.986, 
07079.12.1019, 
07079.12.1729, 
07079.12.1118, 
07079.12.1124,
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07079.12.1125, 07079.12.10761701,07079.12.11702, 07079.12.1078, 07079.12.1079, 07079.12.1080, 
07079.12.962, 07079.12.963, 07079.12.964, 07079.12.965, 07079.12.966 и 07079.12.967 по КК на гр. 
Бургас, местност „Герени“, Община Бургас. Водовземането ще се осъществи от чашата на 
язовира, като съоръженията за напояване чрез дъждуване са разположени в следната 
последователност по пътя на водата: дизелов помпен агрегат с дебит 150 м /час, водомерно 
устройство, магистрален водопровод полиетилен ф 180мм, разпределителни тръбопроводи 
полиетилен ф 160мм с хидранти, 3 бр. поливна техника тип ИДЛ с хидромотор. Заявеният 
годишен воден обем е 456 000 м3 за поливане на 1200 дка царевица при норма 380 м3/дка, както 
следва: м.май-36 000 м3, м. юни-120 000 м3, м. юли-170 000 м3 и м. август-130 000 м3. 
Възложителят е подал заявление в БДЧР за издаване на разрешително за водовземане от 
повърхностен воден обект язовир „Минерални бани“, кв. Ветрен, гр. Бургас, ПИ с 
идентификатор 07079.13.126, чрез изградени съоръжения.

Дейността засяга воден обект -  язовир „Минерални бани“, имот с идентификатор 
07079.13.126 по КК на гр. Бургас, кв. Ветрен, община Бургас, територия заета от води и водни 
обекти, с НТП -  язовир, площ 366 821 кв.м.

По реда на чл. 4а от Наредбата за ОВОС са проведени консултации с Басейнова Дирекция 
„Черноморски район“ по отношение на допустимостта на ИП спрямо ПУРБ и ПУРН за 
Черноморски район 2016-2021г. Съгласно писмо на БДЧР с изх. № 05-10-409(А1)10.06.2021 г,, 
инвестиционното предложение е допустимо спрямо заложените в Плана за управление на 
речните басейни цели и мерки (ПУРБ) и Плана за управление на риск от наводнения (ПУРН) при 
спазване на определени условия.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, буква „в” на Приложение № 2 към 
чл. 93, ал,1, т.1 от ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС.

Язовир „Минерални бани” в ПИ с ид. 07079.13.126 по КК на гр. Бургас и имотите за 
напояване, разположени в масив 12, м. „Герени”, земл. гр. Бургас, общ. Бургас не попадат в 
защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. Попадат в защитена зона 
BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД- 
839/2008г. (ДВ, бр. 108/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за 
опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна 
(ДВ, бр. 48/08.06.2021 г.) и двете на министъра на околната среда и водите. С цитираната Заповед 
№ РД-309/31.03.2021 г., в границите на защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” е забранено 
„използване на води за напояване, които съдържат вредни вещества и отпадъци над 
допустимите норми“. Предвид това, при извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, 
ал. 2 и ал. 6 във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС инвестиционното предложение, свързано 
с водовземане от яз. „Минерални бани“ с цел поливане на земеделски земи в границите на 
защитената зона е допустимо, при спазване на конкретната забрана, изпълнение на условията 
поставени в становище Изх. № 05-10-409/А1/ от 10.06.2021г. на БДЧР-Варна и режима на 
дейности в защитената зона, определен със Заповед № РД-839/2008г. и Заповед № РД- 
309/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС и 
подлежи на процедура по оценка на съвместимостта му с предмета и целите на опазване в 
горецитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал.4 във връзка с ал. 1 от ЗБР, като същата е 
проведена чрез процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС и отразена в 
настоящото решение.

След анализ на представената информация и на основание чл.40, ал.З от Наредбата за ОС, 
въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на 
отрицателно въздействие върху защитената зона, съгласно която инвестиционното предложение 
няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху дивите птици и 
техните местообитания, както и върху природните местообитания, видовете и популациите им,
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МОТИВИ:

I. Характеристика на инвестиционни предложения: размер, засегната площ, napa.uempu, 
мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и кумулиране с други 
съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения оформление на 
инвестиционното предложение в неговата цялост;използване на природни ресурси, 
земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци 
замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са 
свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на 
климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве:

1. Инвестиционното е с предмет водовземане от повърхностен воден обект и напояване на 
култура от царевица в землището на гр. Бургас, местност „Герени“, община Бургас.

2. ИП не е свързано със строителни дейности, напояването ще е чрез дъждуване.
3. Характерът на предвидените дейности по реализация на ИП не предполагат вероятност да 

бъдат променени характеристиката на ланшафта в района.
4. Дейността е предимно през летния сезон. Не се очаква причиняване на дискомфорт н 

околната среда по врема на експлоатацията, тъй като дейностите не генерират шум.
5. Не се очаква възникване на здравен риск в следствие реализацията на инвестиционното 

предложение, при спазване на условията, заложени в становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-107- 
1/22,07.2021 г. и заложени в настоящото решение.

6. Няма вероятност реализацията на инвестиционното предложение да окаже значително 
отрицателно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на определени 
условия, заложени в настоящото решение, съгласно становище на БДЧР -  Варна с № 05-10- 
409(А1)/10.06.2021 г.

7. Инвестиционното предложение не предвижда генериране на отпадъчни води.

//. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено 
земеползване относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна 
способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично 
разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове; абсорбционен капацитет на 
природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; 
крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон 
територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, 
свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда 
са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; 
ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии 
и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна 
защита:

1. Инвестиционното предложение е предвидено да се осъществи в землището на гр. Бургас, 
местност „Герени“, Община Бургас на площ от 1200 дка.

2. Територията на инвестиционното предложение е извън границите на защитена територия 
по смисъла на Закона за защитените територии. Попадат в защитена зона по смисъла на закона 
за биологичното разнообразие.

3. По отношение на ПУРБ за Черноморски район 2016-2021 г., предвидените дейности 
попадат в обхвата на:

• Повърхностно водно тяло „BG2SE900R025, „река Курбар дере от извора до вливане в

предмет на опазване в защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро”.
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Атанасовско езеро“, определено в умерено екологично състояние и неизвестно химично 
състояние, в риск от непостигане на целите на РДВ, не е приложено изключение от постигане на 
добро състояние. За него са поставени следните цели: предотвратяване влошаването на 
екологичното състояние; опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане 
на добро екологично състояние (постигане и запазване на добро екологично състояние по 
биологични елементи -  МФ и по физикохимични елементи -  РН, БКП, електропроводимост, 
разт. 02, N-N02, N-total, Р-Р04 и P-total); постигане и запазване на добро химично състояние;

• Подземно водно тяло с код BG2G00000PGO29 и наименование „Порови води в палеоген, 
еоцен, олигоцен Бургас“, което е определено в добро количествено и лошо химично състояние 
по показател N03 и Fe в риск от непостигане на целите на РДВ. За него е определено 
изключение по чл.4.4 от РДВ и чл.156в, т.1, б „в“ от Закона за водите и са поставени цели за 
предотвратяване влошаването на химичното състояние по показател N03 и намаляване по ПС; 
Опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на добро химично 
състояние; Запазване на добро количествено състояние; Опазване на добро състояние в зоните за 
защита на водите около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване чрез спазване на 
забраните и ограниченията в Наредба 3.

4. Зони за защита на водите, съгласно чл.119а, ал.1, от Закона за водите (ЗВ), касаещи ИГ1:
• Подземното водно тяло е определено като зона за защита питейните води, съгласно

чл. 119а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите с код BG2DGW00000PG029;
• ПИ попада в зони в който водите са чувствителни към биогенни елементи: 

чувствителна зона и уязвима зона, съгласно чл.119а, ал.1, т.З от Закона за водите;
• ИП попада в зона за защита „Атанасовско езеро“ с код BG0000270, определена или обявена 

за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на 
състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване, съгласно чл.119а, ал.1, т.5 от ЗВ;

• Територията на инвестиционното предложение попада в санитарно -  охранителен пояс II 
на минерални водоизточници „Б-20, Б-88“ от находище „Съдиево“, учредена със Заповед на 
МОСВ № РД-877/25.08.2004 г. Определените в Заповедта на СОЗ забрани и ограничения не се 
отнасят за конкретното ИП.

III. Типа и характеристиките па потенциалното въздействие върху околната среда: 
степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на 
населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; 
трапсграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на 
въздействието вероятността за въздействие; очакваното настъпване, 
продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с 
въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; 
възможността за ефективно намаляване на въздействията

1. При експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква значително 
отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.

2. Въздействието е пряко и краткотрайно по време на реализацията на инвестиционното 
предложение. Значителни негативни кумулативни и комбинирани въздействия не се очакват.

3. Съгласно наличните данни язовир „Минерални бани“ е изграден през 1963 г. с цел 
напояване на 8 815, 00 дка земеделски земи чрез помпена доставка. Предвид естеството на 
настоящото инвестиционно предложение, а именно водовземане и напояване на съществуваща 
земеделска култура, не се очакват преки и косвени негативни въздействия върху структурата, 
функциите и природозащитните цели на защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро”.

4. Няма вероятност от увреждане на природни местообитания в рамките на защитена зона 
BG0000270 „Атанасовско езеро” и включени в предмета й на опазване.

5. С реализиране на предложението няма вероятност от увреждане на местообитания на
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видове, идентифицирани в рамките на защитена зона BG000027Q „Атанасовско езеро” и 
включени в предмета й на опазване, както и фрагментацията на биокоридори от значение за 
видовете.

6. Реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до 
фрагментация, унищожаване и/или увреждане на места за почивка, хранене, размножаване на 
видовете птици, предмет на опазване в защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро”.

7. Предвид характера на инвестиционното предложение не се очаква безпокойство, което 
да доведе до трайно и необратимо прогонване на птиците, предмет на опазване в защитена зона 
BG0000270 „Атанасовско езеро”, както и до изменение в структурата и числеността на 
популациите им.

8. С реализиране на настоящото инвестиционно предложение не се очакват нови 
въздействия, както и натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху природните 
местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в защитените зони, при 
реализация на настоящото предложение спрямо одобрени до момента и предложени за 
одобрение инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

9. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага транегранично 
въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо 
границите на Република България.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или 
технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят и 
компетентния орган са обявили инвестиционното предложение.

2. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда 
компетентният орган е уведомил писмено кмета на Община Бургас, чиято територия е засегната 
от осъществяването на инвестиционното предложение, а чрез него и засегнатото население.

3. В изпълнение на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до 
информацията по Приложение № 2 от Наредбата, както следва:

• от компетентния орган, чрез интернет страницата на РИОСВ-Бургас;
• от Община Бургас, на чиято територия ще се осъществи инвестиционното предложение.

4. С писмо Кмета на Община Бургас с изх. №32-00-347(1 )/29.07.2021 г., изпратено до 
РИОСВ Бургас, уведомява, че информацията за преценяване на необходимостта от извършване 
на ОВОС е оповестена чрез поставяне на съобщение на информационното табло и на интернет 
страницата на Община Бургас за най-малко 14 дни с цел изразяване на становища от 
заинтересовани лица, като в резултат не са постъпили жалби, възражения и становища.

5. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Бургас няма постъпили, 
жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

1. Да не се допуска водите за напояване да съдържат вредни вещества и отпадъци над 
допустимите норми.

2. Да се спазват условията, заложени в становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-107- 
1/22.07.2021 г., копие от което се прилага към придружителното писмо за предоставяне на 
настоящото решение.

3. Да се спазват условията, заложени в становище на БДЧР-Варна с изх. № 05-10-409 
/А1/10.06.2021 г., копие от което се прилага към придружителното писмо за предоставяне на 
настоящото решение

ПРИ СПАЗВАНЕ
НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ:
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Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 
посочения му капацитет, същото не отменя задълженията на възложителя по Закона за 
опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и 
не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата 
нормативна уредба по околна среда.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от 
обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият 
възложител трябва да уведоми РИОСВ гр. Бургас своевременно.

Решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не 
е започнало осъществяване на инвестиционното предложение.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на Административно- 
процесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ Бургас пред Министъра на ОСВ и 
Административен съд по реда на чл. 133 от АПК в 14 дневен срок от съобщаването му.

ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА 
И.Д. ДИРЕКТОР НА РИОСВ -  БУРГАС 
Заповед №840/23.06.2021 г. и Заповед № РД -7Щ  
па министъра на ОСВ
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