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

РЕШЕНИЕ № БС -  62 -  П/ /Ц )./1/1. f t j f  ' 
за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда

С вх. № ПД-2689/01.11.2016 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: „Изграждане на еднофамилна вилна 
сграда в ПИ е идентификатор 81178.61.919 по КК, местност „Миктов мост“, землище на гр. 
Черноморец, община Созопол“, с възложител: „Дъбрава 099“ ЕООД.

С писмо на административния орган с изх. № ПД-2689(1)/21.11.2016 г., възложителят е 
уведомен, че инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10, буква „б“ от 
Приложение 2, към Закона за опазване на околна среда (ЗООС) и съгласно чл.81, ал.1, т.2 
инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и е получил указания 
за действията, които е следвало да предприеме.

На основание чл. 6, ал. 1 от НУРИОВОС, с вх. № ПД-2689(2)/27.07.2017 г. е внесено 
Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и информация за 
горе цитираното инвестиционно предложение. С информацията възложителят е представил 
Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот акт. №70, том 48, дело 8219, вх. per. 
№ 16240 от 16.11.2016 г., вписан по ЗС/НВ от Служба по вписванията, с който настоящия 
възложител е Мирослав Проданов.

Информацията е изпратена за становище по компетентност от Регионална Здравна 
Инспекция -  Бургас (РЗИ), на основание чл. 7, ал. 5 от НУРИОВОС, за което възложителят е 
уведомен с писмо с изх. № ПД-2689(4)/08.08.2017 г.

С писмо с изх. № 25-01-143/16.08.2017 г. директорът на РЗИ информира, че за издаване 
на становище по отношение степента на значимост на въздействие и риска за човешкото 
здраве е необходимо да се представят сертификати и протоколи от извършени измервания за 
контрол на радиационни параметри на жизнената среда -  мощност на дозата гама лъчение, 
специфична активност на Ra-226 и за еманацията на Радон от земната повърхност, като 
същите са от актедитирана лаборатория.

С писмо с изх. № ПД-2689(7)/24.08.2017 г. на директора на РИОСВ-Бургас, на 
възложителя е указано, че инвестиционното предложение е необходимо да се допълни, 
съобразно писмо на РЗИ с изх. № 25-01-143/16.08.2017 г.

Писмо с изх. № ПД-2689(7)/24.08.2017 г. не е получено и с писмо с изх. № ПД- 
2689(8)/10.08.2020 г. информацията е препратена до възложителя. С последното писмо е 
уведомен, че ако информацията не бъде предоставена в посочения срок, на основание чл. 6, 
ал. 4 от НУРИОВОС процедурата се прекратява.

Писмо с изх. № ПД-2689(8)/10.08.2020 г. е получено на 21.08.2020 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 и на основание чл. 56, ал. 
2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 6 ал. 4 от НУРИОВОС
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РЕШИХ:

Прекратявам процедурата по Глава шеста от ЗООС, в т.ч. и на съвместната 
процедура по оценка за съвместимост за инвестиционно предложение: „Изграждане на 
еднофамилна вилна сграда в ПИ с идентификатор 81178.61.919 по КК, местност 
„Миктов мост“, землище на гр. Черноморец, община Созопол“, с възложител: 
Мирослав Проданов.

П рекрат яванет о н а  процедурат а с наст оящ от о Р еш ение не изклю чва  възм ож ност т а  
възлож ит елят  да  подаде ново увед ом ление  до ком пет ент ния орган.

Р еш ениет о м о ж е да  бъде обж алвано пред М инист ъра на  околнат а среда  и водит е и 
А дм инист рат ивен  съд  Бургас, чрез Д ирект ора  на  РИ О С В -  Б ургас  в 14-дневен срок от  
съобщ аванет о м у  на  заинт ересованит е ли ц а  по р е д а  на  А дм инист рат ивнопроцесуалния
кодекс. о /  17,

ч> г
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