
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС -  55 -  П/
за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда

С вх. № ПД-1756/06.08.2020 г. е внесена информация за инвестиционно предложение: 
„Преустройство и промяна предназначението на част от битов контейнер, ситуиран в УПИ III, 
кв.23 по плана на с. Александрово, общ. Поморие, обл. Бургас в пекарна“, с възложител: 
Михаил Черкезов, която след разглеждане от страна на РИОСВ-Бургас е установено, че същата 
е непълна и недостатъчна за произнасяне от страна на РИОСВ-Бургас, съобразно изискванията 
на чл.4, ал, 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда (НУРИОВОС).

С писмо с изх. № ПД-1756(1)/21.08.2018 г., възложителят е уведомен, че в срок до 
18.09.2018 г. е необходимо да представи:

-  вида производствени отпадъчни води, които ще се формират от ИП - по потоци и 
очакваните прогнозни количества;

-  очаквани прогнозни количества битово - фекални отпадъчни води.
С вх. № ПД-1756(2)/04.09.2020 г. е внесена информация за очаквани прогнозни количества 

битово - фекални отпадъчни води, но липсва такава за вида на производствени отпадъчни води, 
които ще се формират от ИП - по потоци, и за очакваните им прогнозни количества,

С писмо с изх. № ПД-1756(1)/18.09.2018 г., възложителят е уведомен, че в срок до 
04.09.2020 г. е необходимо да представи липсващата информация.

Горецитираното писмо е получено на 24.09.2020 г. и до настоящия момент в РИОСВ- 
Бургас не е постъпила исканата информация.

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

Прекратявам процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч. и на съвместената процедура по 
оценка за съвместимост за инвестиционно предложение: „Преустройство и промяна 
предназначението на част от битов контейнер, сигуиран в УПИ III, кв.23 по плана на с. 
Александрово, общ. Поморие, обл. Бургас в пекарна“, с възложител: Михаил Черкезов.

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

дица:’ 67, ст.З, и.к.388 
;:+359 56 813 200 
jnacs.bg 
com0 0 6 3


