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

РЕШЕНИЕ № БС -  66 -  П/ Д М / / 0 С

С вх. № ПД-3084/03.12.2018г. 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 търговска сграда в 
ПИ№ 071022 по ППЗ на с. Ябълчево, община Руен“, с възложител: Али Али.

След преглед на представената информация е установено, че тя е непълна и 
недостатъчна за произнасяне от страна на РИОСВ-Бургас и с писмо с изх. № ПД-3084 
(1)/12.12.2018 г„ възложителят е уведомен, че в срок до 14.01.2019 г. е необходимо да 
представи информация относно:

-  Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в 
обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост 
от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; 
орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на 
специален закон;

-  Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и 
експлоатацията;

-  Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране;
-  Очаквани количества и вид на формираните отпадъчни води от предвидената за 

изграждане търговска сграда.
Горе цитираното писмо е получено на 19.12.2018 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

Прекратявам процедурата по Глава шеста от ЗООС, в т.ч. и на съвместената 
процедура но оценка за съвместимост за инвестиционно предложение: „Изграждане на 
търговска сграда в ПИ № 071022 по ППЗ на с. Ябълчево, община Руен“, с възложител: Али 
Али.

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

от НУРИОВОС
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