
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-29-П Щ.СЯ, 45Г ■

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

С вх. № ПД-1368 от 18.05.2018 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: „ПУП-ПРЗ на имот № 07079.8.411 по КК на гр. Бургас, 
община Бургас с цел разделяне на имота и застрояване“ с възложител: Въльо Маринов

След преглед на представената информация е установено, че тя е непълна и 
недостатъчна за произнасяне от страна на РИОСВ-Бургас и с писмо с изх. № ПД-1368 (1) 
от 13.07.2018г., възложителят е уведомен, че в срок до 13.07.2018 г., на основание чл. 5, 
ал. 4 ат НУРИОВОС е необходимо:

• подробна информация за дейностите, които възложителят предвижда да извърши 
във връзка с реализацията на ИП -  вид, капацитет, обща използвана площ, 
информация за предвиденото строителство и др.

• подробна информация относно съществуващият обект -  овчарник в имот № 
07079.8.411 по КК на гр. Бургас, община Бургас, ще се запази ли или ще се 
реконструира/събаря.

• становище за допустимост на инвестиционното предложение по действащия Общ 
устройствен план на Община Бургас.

• уведомяване до общината и засегнатото население, в съответствие с изискванията 
на чл.4, ал.2 от НУРИОВОС.

С писмо вх. №ПД-1368(2) от 11.07.2018 г. Възложителят е внесъл заявление за 
удължаване посочения срок в писмо с изх. № ПД-1368 (1) от 13.07.2018г. за внасяне на 
поисканата допълнителна информация.

С писмо на РИОСВ-Бургас с изх. № ПД-1832/14.08.2018 г. Възложителят е 
уведомен, че срока за предоставяне на допълнителна информация се удължава до 
20.08.2018г.

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
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РЕШИХ:

Прекратявам процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч. и на съвместната процедурата 
по оценка за съвместимост за: „ПУП-ПРЗ на имот № 07079.8.411 по КК на гр. Бургас, 
община Бургас с цел разделяне на имота и застрояване“ с възложител: Въльо Маринов

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

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на 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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