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

Р Е Ш Е Н И Е № БС - 15 - П/ . Р / 2020 г.

За инвестиционно предложение „Изграждане на производствено -  складова база за 
метал и администрация в УПИ XVIII-762, кв. 44 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас 
(поземлен имот с идентификатор по КК 07079.605.403)“ с възложител: „СИЗА 
Дженерал Трейдинг енд Контрактинг“ ЕООД е внесено в РИОСВ-Бургас уведомление 
по смисъла на чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда - НУРИОВОС с вх. № ПД- 104 от 14.01.2020 г.

След преглед на информацията и документацията за гореописаното 
инвестиционно предложение е установено, че същата е недостатъчна за определяне на 
приложимите с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда процедури.

Във връзка с гореизложеното, с писмо на Директора на РИОСВ-Бургас с изх. № 
ПД-104(1)/24.01.2020г. възложителят е уведомен, че за произнасяне по отношение на 
екологичното законодателство, е необходимо документацията да се допълни съобразно 
изискванията на чл. 4, ал. 3 от НУРИОВОС. В писмото е посочен срок до 24.02.2020 г., 
в който да бъдат представени:

1. Подробна информация, съдържаща описание на цялостния производствен 
процес.

2. Становище по компетентност, издадено от Главния архитект на община 
Бургас, в което да бъде отразен актуалния статут на гореописания имот към днешна 
дата (начин на трайно ползване, трайно предназначение на територията), във връзка с 
прилагането на чл. 64а, ал. 1 и § 27 от Правилника за прилагане на Закона за опазване 
на земеделските земи и допустимост на предвидените дейности спрямо Общ 
устройствен план на гр. Бургас.

С придружително писмо вх. № ПД-104(2) на 10.02.2020 г. възложителят „СИЗА 
Дженерал Трейдинг енд Контрактинг“ ЕООД входира в РИОСВ -  Бургас информация, 
която не покрива в пълен обем изисканата с писмо с изх. № ПД- 104(1)/24.01.2020 г., по 
конкретно: не е представено изисканото в т. 2 от писмото Становище по компетентност 
издадено от Главния архитект на община Бургас, в което да бъде отразен актуалния 
статут на гореописания имот към днешна дата (начин на трайно ползване, трайно 
предназначение на територията), във връзка с прилагането на чл. 64а, ал. 1 и § 27 от 
Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи и допустимост на 
предвидените дейности спрямо Общ устройствен план на гр. Бургас.

Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства, на основание чл. 
5, ал. 5 и чл. 2а ал. 3 от НУРИОВОС

РЕШИХ:

Прекратявам процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на 
Оценка на въздействие върху околната среда и Оценка за съвместимост за: 
„Изграждане на производствено -  складова база за метал и администрация в УПИ 
XVIII-762, кв. 44 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас (поземлен имот с идентификатор
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по КК 07079.605.403)“ с възложител: „СИЗА Дженерал Трейдинг енд Контрактинг“ 
ЕООД

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 на Административно-процесуалния кодекс.
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