
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШ ЕНИЕ № БС- 102-П/ /?@Г-

За: ИП „Създаване и отглеждане на нискостеблени домати-полско производство в ПИ
№005062, ПИ № 005063 и ПИ № 005003, м. „Камчибой“, землище на с. Дъскотна, общ. Руен“ с 
възложител: Александрина Генчева, е внесено уведомление за инвестиционно
предложение по смисъла на чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда - НУРИОВОС с вх. № ПД -2223/17.08.2017 г.

На основание чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието' върху околната среда, РИОСВ-Бургас изпраща представената от възложителя 
документация до Басейнова дирекция „Черноморски район“ /БДЧР-Варна/ за становище.

С писмо с изх. №ПД-2223(4) от 20.09.2017г. на Директора на РИОСВ-Бургас е изискана 
допълнителна информация, съгласно писмо с изх. № 05-10-80/08.09.2017г. на БДЧР-Варна.

На основание чл. 2а, ал. 5, т. 1 от НУРИОВОС, повече от 12 месеца след получаване на 
писмото, в РИОСВ-Бургас не е внесена изисканата информация с писмо с изх. №ПД-2223(4) от 
20.09.2017г. на Директора на РИОСВ-Бургас.

С напомнително писмо с изх. № ПД-2223(5) от 09.08.2019г., на основание чл. 2а, ал. 6 от 
НУРИОВОС, компетентния орган е определил 14-дневен срок от получаването му, за внасяне на 
поисканата с писмо с изх. № ПД-2223(4) от 20.09.2017г информация.

Изисканата с писмо с изх. № ПД- ПД-2223(5) от 09.08.2019г информация на компетентния 
орган по околна среда не е представена в определения срок.

Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства, на основание чл. 2а, ал. 5, т. 1 и 
ал. 6 от НУРИОВОС

РЕШИХ:

Прекратявам административната процедура по преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Създаване и отглеждане на 
нискостеблени домати-полско производство в ПИ №005062, ПИ № 005063 и ПИ № 005003, м. 
„Камчибой“, землище на с. Дъскотна, общ. Руен“ с възложител: Александрина .
Генчева

С настоящото Решение не се изключва възможността на възложителя да започне 
нова процедура по реда на Закона за опазване на околната среда.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на 
Административно -  процесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред 
Министъра на околната среда и водите и Административен съд по реда на чл. 133 от 
АПК в 14 - дневен срок от съобщаването му.
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