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Р Е Ш Е Н И Е № БС - 58 - П/ МММг-

С вх. № ПД-334 от 07.02.2020 г. в РИОСВ-Бургас е внесено уведомление за 
изготвяне на план/програма за „Изменение на действащ ПУЛ за поземлен имот с 
идентификатор 44425.9.72 (стар номер 009055), местност „Мартеново“, землище с. Лъка, 
Община Поморие и отреждането му за цех за преработване на месо и месни продукти и 
кланица за обслужване на лично стопанство“ с възложител Васил Киряков. Съгласно 
разпоредбите на чл. 82, ал.З от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), когато за 
осъществяване на инвестиционното предложение трябва да се развият и други, свързани с 
основния предмет на оценка, спомагателни или поддържащи дейности, те също се включват 
в изискващата се оценка, независимо дали самостоятелно попадат в обхвата на приложения 
№ 1 или 2. Ако спомагателните или поддържащите дейности самостоятелно като 
инвестиционни предложения са предмет на ОВОС, всички оценки се съвместяват, като се 
провежда една обединена процедура. Директорът на РИОСВ-Бургас приема представената 
информация за информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, 
ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от 
Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, 
програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на 
защитените зони (Наредба за ОС).

Съгласно чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС -  
(НУРИОВОС), информацията относно инвестиционно предложение: „Изменение на 
действащ ПУП и отреждането му за цех за преработване на месо и месни продукти и 
кланица за обслужване на лично стопанство за поземлен имот с идентификатор 44425.9.72 
(стар номер 009055), местност „Мартеново“, землище с. Лъка, Община Поморие“ е 
изпратена до Басейнова Дирекция „Черноморски Район“ -  Варна (БДЧР) за становище по 
чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите.

С писмо с изх. № ПД-334(5)/24.03.2020 г. на Директора на РИОСВ-Бургас е указано, 
че в срок до 24.04.2020г инвестиционното предложение е необходимо да се допълни, 
съобразно писмо на БДЧР с изх. № 05-10-220(А1)/21.02.2020 г., същото е получено на 
26.03.2020 г.

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, на основание чл. 5, ал. 
5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка въздействието на околната 
среда
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РЕШИХ:

Прекратявам административната процедура за инвестиционно предложение
„Изменение на действащ ПУЛ и отреждането му за цех за преработване на месо и месни 
продукти и кланица за обслужване на лично стопанство за поземлен имот с идентификатор 
44425.9.72 (стар номер 009055), местност „Мартиново“. землище с. Лъка, Община 
Поморие“.

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 съобщаването му пред 
министъра на околната среда и водите и пред Административен съд - Бургас по реда 
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