
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-22-П/ 0  / '  '
за прекратяване на административна процедура

На основание чл.4 ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване оценка на 
въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), Ангел Джигаров, с вх. № ПД- 
3682/06.122022 г. и допълнителна информация от 17.01.2023 г., уведомява Регионалната 
инспекция по околната среда и водите (РИОСВ-Бургас) за инвестиционно предложение: 
„Изграждане на оранжерия, соларни панели за собствени нужди и сондаж за добив на вода в 
имот с идентификатори 57491.18.399, 57491.18.401, 57491.18.406 и 57491.18.400 по КК на гр. 
Поморие, местност „Кошарите“, община Поморие“ с възложител: Ангел Джигаров

Имотът не попада в защитени територии, по смисъла па Закона за защитените 
територии. ПИ с идентификатори 57491.18.399, 57491.18.401, 57491.18.401, 57491.18.406 и 
57491.18.400, м. „Кошарите“, гр. Поморие, общ. Поморие не попадат в границите на 
защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). 
Най-близо (на около 1,72 км) е разположена акваториалната граница на защитена зона 
BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД- 
530/26.05.201 Ог. на министъра на околната среда и водите; Заповед за поправка на очевидна 
фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД-563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.).

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова 
информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания но 
Черноморското крайбрежие, е установено, че в имотите няма пясъчни дюни.

С писмо на административния орган с изх. № Г1Д-3682(1)/14.12.2022 г., съгласно чл. 
4а, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (НУРИОВОС), е 
направена консултация с Басейнова дирекция „Черноморски район“ относно допустимостта 
на инвестиционното предложение. Съгласно писмо на БДЧР с изх. № 05-10- 
985(А2)/21.12.2022 г., е необходимо информацията да се допълни, за което е уведомен 
възложителя и му е определен срок за представяне до 31.02.20223 г.

С писмо вх. № ПД-3682(4)/17.11.2023 г. Възложителят е внесъл допълнителна 
информация, която е изпратена до БДЧР за становище.

Съгласно получено писмо е изх. № 05-10-985/А4//09.02.2023 г. Директора на БДЧР- 
Варна изразява становище, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо Плана за 
управление на риска от наводнения 2016-2021 г. (ПУРН).

По отношение изискванията на Закона за водите и подзаконовата нормативна уредба:
Конкретното ИМ е недопустимо съгласно изискванията на Закопа за водите и Плана за 

управление на речните басейни 2016-2021 г.(ПУРБ) и не може да се реализира предвид 
следните нормативни изисквания:

1. Изграждането на водовземно съоръжение и предвидено водовземане подлежи на 
разрешителен режим по реда на чл. 46, ал. 1, т. 1,6. „ж“ във връзка с чл. 50, ал. 7 от Закона за 
водите, като съгласно чл. 50, ал. 3 от Закона за водите разрешително за водовземане се 
издава на юридически лица и на еднолични търговци, както и на физически лица само когато 
искането е за земеделски цели от регистриран земеделски стопанин.

Jp”“’ юч  \
\

X ■  - Ш  ! ISO 9001

j

d nxmrj

V
U K A S

S O C O TE C
MANM.miNt

iVVTIMS

0063

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.З, п.к.388 
Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200 
e-mail: riosvbs@unacs.bg. vvwvv.riosvbs.com

mailto:riosvbs@unacs.bg


S  Преценяване на допустимостта на ИП след извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда( чл.2б, ал.2, т.Ю, буква „б“);

S  Обосновка на наличие на условия за прилагане на изключения съгласно 
чл.156е, ал.5-7 от Закона за водите( чл.2б, ал.2, т.Ю, буква „г“).

Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства и на основание чл.2а, 
ал.2 и 3 от НУРИОВОС.

РЕШИХ:

Прекратявам административна процедура за ИП: „Изграждане на оранжерия, 
соларни панели за собствени нужди и сондаж за добив на вода в имот с идентификатори 
57491.18.399, 57491.18.401, 57491.18.406 и 57491.18.400 по КК на гр. Поморие, местност 
„Кошарите“, община Поморие“ с възложител: Ангел Джигаров

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

Решението може да бъде обжалвано пред съответния Административен съд -  
Бургас, чрез Директорът на РИОСВ-Бургас е 14-дневен срок от съобщаването му на 
заинтресованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.
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