
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № Б С - 2 - П /  p y .tf  / .  Г-

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

С вх. № ПД-2012 от 20.07.2017 г. е внесено уведомление по смисъла на чл. 4 от 
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната 
среда /ПУРИОВОС/ за инвестиционно предложение: „Изграждане на пет вилни сгради и 
паркоместа в УГ1И 1-1151 (идентичен с ПИ 44094.1.185 по КК), с. Лозенец, общ. Царево” с 
възложител: „БИ АР ДИ -  ЕЛ” ООД.

След преглед на представената информация е установено, че тя е недостатъчна за 
произнасяне от страна на РИОСВ-Бургас и с писмо с изх. № ПД-2012 от 02.08.2017 г„ 
Възложителят е уведомен, че в срок до 30.08.2017 г. е необходимо да представи 
информация относно:

Предвиден начин за осигуряване на необходимите водни количества при 
експлоатацията на бъдещото застрояване.

Очаквано количество отпадъчни води и предвиден начин за тяхното
третиране.

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: „Изграждане на пет вилни сгради и паркоместа в УПИ I- 
1151 (идентичен с ПИ 44094.1.185 по КК), с. Лозенец, общ. Царево” с възложител: „БИ АР 
ДИ -  ЕЛ” ООД.

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

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра па 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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