
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Минис те рс тво  на околната  среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № Б С -  48 -  П/ 2022 г. ( % , / Д  * 
за прекратяване на административна процедура

С вх. № ПД-863/30.03.2021 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: „Водовземане от язовир е идентификатор 
29492.13.251 по КК, землище на с. Житосвят за напояване на 271.800 дка люцерна, находяща се 
в масив 11 по КВС /по БЗС №34/. с. Житосвят, община Карнобат”, с възложител: ..Земя Огнен” 
ЕООД.

Съгласно чл. 4а, ал. 1 от НУРИОВОС, информацията относно горецитираното 
инвестиционно предложение е изпратена до Басейнова Дирекция „Черномореки Район” 
ц(БДЧР) за становище по чл. 155, ал. 1. т. 23 от Закона за водите.

С писмо с изх. № 05-10-399(А1)/13.04.2021 г., директорът на БДЧР информира, че за 
издаване на становище по чл. 155. ат, 1, т. 23 от Закона за водите е необходимо информацията 
да се допълни, какато следва:

1. Конкретно място на водовземане от водния обект (координатен регистър на 
характерните точки в кординатната система WGS 84-BL). Начин на водовзимане, 
необходимост от изграждане на съоръжения;

2. Точни идентификатори на предвидените за напояване имоти от язовир в ПИ № 
29492.13.251;

3. Схеми/скици в подходящ мащаб на поливната система, обозначена с точка на 
водовземане и разположение па гръбопровод, помпа и измервателно устройство, с технически 
параметри на съоръженията, до конкретните имоти, обект на водоснабдяване;

4. Хидроложки доклад за водоизточника, допълнен с разрешените водовземания. както и 
ползванията на воден обект, в случай че има такива. Обосновка на необходимите водни 
количества и норми на водопотербление по месеци;

5. Техническо състояние на язовира и/или заключение и оценка на техническото състояние 
и сигурността на язовирната стена и съоръженията към нея. дадени от експертен технически 
съвет (при наличност);

6. Предоставен е договор за услуга между ..Агрошанс Комерс”ЕООД и „Земя Огнен” 
ЕООД от 29.03.2021 г. за водоснабдяване на язовир с идентификатор 29492.13.250 за капково 
напояване на 267,910 дка шипки в масив 10 и 286.170 дка люцерна в масив 9. Съгласно 
изискванията на чл.198о от Закона за водите, предоставянето на ВиК услуги на потебители се 
извършва единствено от ВиК оператор. Да се представи информация дружеството дали е ВиК 
оператор.

С писмо с изх. № ПД-863(3)/14.04.2021 г. на директора на РИОСВ-Бургас, възложителят е 
уведомен, че е необходимо информацията за инвестиционното предложение да се допълни, 
съобразно писмо на БДЧР с изх. № 05-10-399(А1)/13.04.2021 г.

С писмо с вх. № ПД-863(4)/20.05.2021 г. възложителят внася допълнителна информация 
като заявява, че желае срокът за предоставяне на хидроложки доклад, изискан съгласно писмо с 
изх. № 05-10-3 99( А 1)/13.04.2021 г.. на директорът на БДЧР. да бъде удължен.

С писмо с изх. № ПД-863(5)/28.05.2021 г.. изпратено до възложителя, срокът за 
предоставяне на допълнителната информация е удължен до 26.07.2021 г.. на основание чл.5, 
ал.4 от НУРИОВОС. Писмото е получено на 01.06.2021 г. В рамките на указания срок, както и 
до датата на издаване на настоящото решение, изисканата информация не е подадена в РИОСВ- 
Бургас.
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Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства на основание на основание 
на чл. 5, ал. 5 от НУРИОВОС и чл. 56, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)

РЕШИХ:

Прекратявам административна процедура за инвестиционно предложение: 
„Водовземане от язовир с идентификатор 29492.13.251 по КК, землище на е. Житосвят за 
напояване на 271,800 дка люцерна, находища се в масив 11 по КВС /но БЗС №34/, с. 
Житосвят, община Карнобат“, с възложител: „Земя Огнен“ ЕООД.

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 Директора на РИОСВ  -  Бургас в 14-дневен срок от 
съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния 
кодекс.

ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА
И.Д. ДИРЕКТОР НА РИОСВ -  БУРГА
Заповед №  419/10.05.2022 г. на минист, :реда и водите 
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