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

РЕШЕНИЕ № БС-14-П/ ЛСМ-

С вх. № НД-661 от 25.03.2016 г. е внесено уведомление 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 за инвестиционно предложение: „Реконструкция и 
модернизация на съществуващи и действащи, пристанищни съоръжения/удълбочаване на 
първо и второ място по метода „Jet Grounding“ съответно до 12,5 и 9,5м/, складови площи, 
мероприятия по реконструкция и модернизация на транспортно-комуникационните обекти 
на пристанището/строителство на плаваща рампа за Ро-Ро кораби, изграждане на нови 
настилки в района на пристанището, ремонт на стари и изграждане на нови ЖП линии с 
дължина 900м и изграждане на нова кейова стена на рибния кей за кораби тип Ро-Ро в 
имоти с №№07079.600.435, 436, 438, 441,442, 443, 444, 555, 556, 557, 558, 559, 567 и 568 по 
КК на гр. Бургас, община Бургас “ с възложител: „Порт България Уест“ ЕАД и „Булджак“ 
АД

С писмо на административния орган с изх. № ПД-661/1/12.07.2016 г. Възложителят е 
уведомен, че представената информация е непълна и недостатъчна за произнасяне от страна 
на РИОСВ-Бургас и на основание чл. 5, ал. 4 от НУРИОВОС е необходимо в срок до 
30.07.2016 г. да бъде представена следната информация:

- Документация, доказваща качествата на възложител по смисъла на т.20 от §1 от 
Допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда и водите.

С писмо вх. № ПД-661/30.08.2016г., Възложителят е внесъл исканата допълнителна 
информация.

С писмо на административния орган изх. № ПД-1369/26.07.2017 г. Възложителят е 
уведомен, че инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10 „в“ и 12 „б“ от 
Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и 
е получил указания за действията, които следва да предприеме.

Повече от 12 месеца не са изпълнени от възложителя дадените му указания от 
компетентния орган.

На основание чл.2а, ал.6 от НУРИОВОС, с напомнително писмо на административния 
орган с изх.№ ПД-661/21.11.2018 г., до възложителя и определен срок до 14 дни, е указано 
да представи на компетентния орган съответната информация/документация или да внесе 
искане за прекратяване на процедурата. Писмото е получено на 26.11.2018 г. и в законния 
14-дневен срок не е постъпвала съответната информация от Възложителя.

Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства и на основание чл.2а, ал.З, във 
връзка с чл.2а, ал.5, т.1 и ал. 6 от НУРИОВОС
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пристанищни съоръжения/удълбочаване на първо и второ място по метода „Jet Grounding“ 
съответно до 12,5 и 9,5м/, складови площи, мероприятия по реконструкция и модернизация 
на транспортно-комуникационните обекти на пристанището/строителство на плаваща 
рампа за Ро-Ро кораби, изграждане на нови настилки в района на пристанището, ремонт на 
стари и изграждане на нови ЖП линии с дължина 900м и изграждане на нова кейова стена 
на рибния кей за кораби тип Ро-Ро в имоти с .№№07079.600.435, 436, 438, 441, 442, 443, 444, 
555, 556, 557, 558, 559, 567 и 568 по КК на гр. Бургас, община Бургас “ с възложител: „Порт 
България Уест“ ЕАД и „Булджак“ АД

Прекратяването на административното производство 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 е 14-дневен 
срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс.
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