
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС -  28 -  П/ ЛМ-Мг-
С вх. № ПД-1743/02.07.2021 г. е внесено уведомление по смисъла на чл. 4, ал. 1 от 

Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
(НУРИОВОС) за инвестиционно предложение: „Изграждане на уличен водопровод за минерална 
вода за поземлен имот с идентификатор 07079.13.1079 по КККР на гр. Бургас, м. „Нанелика, 
община Бургас“, с възложител: „Рендстрой“ЕООД.

На основание чл. 4а, ал. 1 от НУРИОВОС, с писмо с изх. № ПД-1743(1)/09.07.2021 г. 
информацията относно горецитираното инвестиционно предложение е изпратена до Басейнова 
Дирекция „Черноморски Район“ -  Варна (БДЧР) за становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за 
водите.

Съгласно писмо с изх. № 05- 10-446(А1)/21.07.2021 г. на Директора на БДЧР информира, че 
е необходимо информацията да се допълни. С писмо с изх. № ПД-1743(3)/26.07.2021 г. на 
Директора на РИОСВ-Бургас е указано, че инвестиционното предложение е необходимо да се 
допълни, съобразно писмо на БДЧР с изх. № 05- 10-446(А1)/21.07.2021 г.

С писма с вх. № ПД-1743(4)/24.08.2021 г. и ПД-1743(5)/26.08.2021 г, е внесена 
допълнителна информация, която е изпратена за становище до БДЧР. Съгласно полученото 
становище с изх. № 05-10-446(АЗ)/20.09.2021 г. на директора на БДЧР, инвестиционното 
предложение е допустимо от гледна точка на ПУРИ и ПУРБ 2016-2021 г., при спазване на 
определени условия посочени в становището.

Входирани са допълнителни информации с № ПД-1743(8)/28.09.2021 г. и ПД- 
1743(9)/19.10.2021 г.

С писмо с изх. № ПД-1743(10)/25.10.2021 г. възложителят е уведомен, че представената 
информация е недостатъчна за произнасяне от страна на РИОСВ-Бургас и същата следва да се 
допълни, като за предоставянето на информацията е определен срок до 22.11.2022 г. Писмото е 
получено от възложителя на 01.11.2021 г. В рамките на указания срок, както и до датата на 
издаване на настоящото решение, изисканата инфирмация не е подадена в РИОСВ-Бургас.

Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства и на основание чл. 5, ал. 5 от

Прекратявам администартивната процедура за инвестиционно предложение: 
„Изграждане на уличен водопровод за минерална вода за поземлен имот с идентификатор 
07079.13.1079 по КККР на гр, Бургас, м. „Нанелика, община Бургас“, с възложител; 
„Рендстрой“ЕООД.

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

Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд Бургас, чрез Директора 
 ̂ ‘ \ съобщаването му на заинтересованите лица по реда на

([
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гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.З, п.к.388 
Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200 
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