
Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я
Мин ис т е рс т в о  на околната  среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-115-П/.......

В РИОСВ Бургас е внесено уведомление с вх. № ПД-2194, 2193/18.07.2022 г. но 
смисъла на чл.4 ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване оценка на 
въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) за инвестиционно предложение за: 
„Поставяне на преместваем обект -  фургон за обслужващи дейности (2 бр.) в имот е 
идентификатор 10094.502.64 по КК на с. Варвара, местност „Гробищата“, община 
Царево и изработване на ПУГ1-ПП за изграждане на елементите на техническата 
инфраструктура - външно ел. захранване и ВиК“ с възложители: Александър Тонев, 
Евгения Попова и Трифон Йотов

Съгласно представената информация се предвижда поставяне на преместваем обект 
тип фургон за обслужващи дейности (2 бр.) в имот с идентификатор 10094.502.64 по КК 
на с. Варвара, местност „Гробищата“, община Царево и изработване на ПУП-ПП за 
изграждане на елементите на техническата инфраструктура - външно ел. захранване и 
ВиК. Имотът е с обща площ 4000 кв.м, с трайно предназначение на територията -  
земеделска, начин на трайно ползване -  ниско застрояване (до 10м).

Имотът, предмет на инвестиционното предложение попада в границите на 
защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие BG0002040 
„Странджа“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-802 от 04.11.2008 г. 
(ДВ бр. 106/2008 г.), изменена със Заповед № РД-75 от 28.01.2013 г. (ДВ,бр.10/05.02.2013 
г.) и двете на министъра на околната среда и водите и в защитена зона BG0001007 
„Странджа“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, 
обявена с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на МС, (ДВ, бр. 21/2007 г.) и изменена с РМС 
№ 660 от 01.11.201 Зг. на МС (ДВ, бр.97/2013г.).

Попада и в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените 
територии /ЗЗТ/ — Природен парк „Странджа“, обявен със Заповед № РД-30 от 24.01.1995 
г. на министъра на околната среда, (ДВ, бр. 15/1995 г.), с последващи изменения Заповед 
РД-350/14.07.2000 г. (ДВ бр. 66/2000 г.), Заповед РД-25/18.01.2001 г. (ДВ бр. 11/2001г.) и 
Заповед РД-59/24.01.2013 г. (ДВ бр. 28/2013 г.), всички на министъра на околната среда и 
водите.

Във връзка с гореизложеното с писмо па административния орган РИОСВ - Бургас с 
изх. № ПД-2194, 2193(1)/29,09.2022 г., възложителят е уведомен, че представената 
информация е непълна и недостатъчна за произнасяне от страна на РИОСВ-Бургас и на 
основание чл. 5, ал. 4 от НУРИОВОС е изискано в срок до 31.10.2022 г. да бъде 
представено:

- ПУП - Парцеларен план за изграждане на елементите на техническата 
инфраструктура - за водоснабдяване на имота - трасе с координати в имот с 
идентификатор 10094.502.64 по КК на с. Варвара, за определяне на приложимата 
процедура по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от 
Закона за биологичното разнообразие. Сключен предварителен договор с Енергийното 
дружество и изходни данни от ВиК. В случай, че трасето на ел. мрежата и 
водоснабдяването минава през имоти, които не са собственост на възложителите, следва 
да се представи писмено съгласие от собствениците на имотите;

- с каква цел ще се използват временно поставяемите обекти тип фургон за 
обслужващи дейности (2 броя) в земеделска земя т.е какво включват обслужващите 
дейности;
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- колко броя обитатели и/или работници ще ползват фургоните и в какъв период;
- връзка с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения. 
Писмото е получено на 04.10.2022 г. и 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-горс фактически обстоятелства и на основание чл. 5, ал.5

Прекратявам административната процедура за „Поставяне на преместваем обект -  
фургон за обслужващи дейности (2 бр.) в имот с идентификатор 10094.502.64 по КК на е. 
Варвара, местност „Гробищата“, община Царево и изработване на ПУГ1-ПП за 
изграждане на елементите на техническата инфраструктура - външно ел. захранване и 
ВиК“ с възложители: Александър Тонев, Евгения Попова и Трифон Йотов

Прекратяването на процедурата с настоящото Решение не изключва 
възможността възложителят да подаде ново уведомление до компетентния орган.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му, чрез 
Директора на РИОСВ  -  Бургас пред съответния Административен съд по реда на 
чл.133 Административнопроцесуалния кодекс.
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