
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

В РИОСВ Бургас е внесено уведомление с вх. № ПД-1556/17.05.2022 г. по смисъла на 
чл.4 ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване оценка па въздействието върху 
околната среда (НУРИОВОС) за: „Монтиране на временно поставяем обект контейнер - 
тип фургон за обслужващи дейности в имот с идентификатор 10094.502.58 по КК на с. 
Варвара. местност „Гробищата“, Община Царево“ с възложител: Ирена Богословова

Съгласно представената информация се предвижда монтиране на временно поставяем 
обект контейнер -  тип фургон за обслужващи дейности. Имотът е с площ 4001 кв.м, с 
трайно предназначение на територията -  земеделска, начин на трайно ползване -  ниско 
застрояване (до1 Ом).

С писмо на административния орган РИОСВ - Бургас с изх. № ПД- 
1556( 1 )/23.05.2022 г„ възложителят е уведомен, че представената информация е непълна и 
недостатъчна за произнасяне от страна на РИОСВ-Бургас и на основание чл. 5, ал. 4 от 
НУРИОВОС е изискано в срок до 24.06.2022 г. да се представи и уточни следната 
информация:

• В уведомлението възложителят заявява, че не се предвижда водоснабдяване и 
канализиране на имота, а в приложеният типов проект за контейнер-тип фургон, 
състоящ се от кухненски бокс, баня/тоалетна, бойлер, спалня и хол/ съдържа ВиК 
инсталация по схема. Следва да уточните противоречието и да изясните за какво и с 
каква цел ще се използва такъв вид контейнер -  тип фургон в земеделска земя;

• Изискано е да се уточни по какъв начин ще се водоснабди фургона за нуждите на 
временно поставяем обект -  фургон за обслужващи дейности;

• Информация за очакваните прогнозни количества отпадъчни води, които ще се 
формират от контейнера-тип фургон, какго и за начина на отвеждане и 
пречистването им. Да се посочи предполагаем брой обитатели в т.ч. е постоянно или 
временно присъствие;

• Брой контейнер-тип фургон, съгласно представения проект се предвиждат по 2 бр.;
• Присъединяването на имота към електропреспосната мрежа, свързано ли е с 

изготвяне на ПУП-Г1П. В случай, че е необходимо е изискано да се представи ПУП - 
Парцеларен план за изграждане на елементите на техническата инфраструктура - ел. 
захранване на имота /трасе/, за определяне на приложимата процедура по реда на 
Глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за 
биологичното разнообразие. Да се представи сключен предварителен договор с 
Енергийното дружество;

• Представеното пълномощно от упълномощеното лице Милка Кючукова е за 
„Външно ел. захранване на водна помпа 1 в имот е идентификатор 10094.502.58 по 
КК на е. Варвара, местност „Гробищата“, Община Царево“. Следва да се коригира, 
съгласно заявеното уведомление;

• Връзка с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.
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С писмо вх, № Г1Д-1556(2)/24.06.2022 г. Възложителят е внесъл информация, която 
не отговаря на изисканата с писмо с изх. № ПД-1556(1 )/23.05.2022 г., а именно: 

Възложителят не представя:
• Информация за очакваните прогнозни количества отпадъчни води, които ще се 

формират от контейнера-тип фургон, както и за начина на отвеждане и 
пречистването им (има временно обитаване от 2 бр. обитатели);

• Представеното пълномощно от упълномощеното лице Милка Кючукова е за 
..Външно ел. захранване на водна помпа 1 в имот е идентификатор 10094.502.58 по 
КК на с. Варвара, местност „Гробищата“, Община Царево“;

• Предварителен договор с Енергийното дружество;
• Връзка с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

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

Прекратявам административната процедура за „Монтиране на временно поставяем 
обект контейнер -  тип фургон за обслужващи дейности в имот с идентификатор 
10094.502.58 по КК на с. Варвара, местност „Гробищата“, Община Царево“ с възложител: 
Ирена Богословова

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

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от обявяването му, чрез 
Директора на РИОСВ-Бургас пред Административен съд по реда на чл. 133 от 
Адмииистративнопроцесуалпия кодекс.

ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА 
И.Д. ДИРЕКТОР НА РИОСВ -  БУ
Заповед № 419/10.05.2022 г. на мит i среда и водите
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