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Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ №БС-23-П/ -
за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда

С вх. № ПД-2884 от 01.11.2021 г. и допълнителна информация от 13.12.2021 г. в 
РИОСВ-Бургас 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 селскостопанска постройка за съхранение на 
продукция и инвентар, с помещение за обитаване и сондаж в ПИ № 07079.9.491, по КК на гр. 
Бургас, м. „Джамбазларе", община Бургас” с възложител: Димитър Йорданов.

На основание чл. 4а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) е изискано становище от Басейнова 
дирекция „Черноморски район" -  Варна (БДЧР). Съгласно получено становище с изх. № 05- 
10-545(АЗ)/18.01.2022 г. на директора на БДЧР, инвестиционното предложение е допустимо от 
гледна точка на ПУРН и ПУРБ, при спазване на мерки и законови изисквания, посочени в 
становището.

С писмо изх. № ПД-2884(8)/ 04.02.2022 г„ възложителят е уведомен, че дейностите, 
свързани с реализацията на инвестиционно „Изграждане на селскостопанска постройка за 
съхранение на продукция и инвентар, с помещение за обитаване и сондаж в ПИ № 
07079.9.491, по КК на гр. Бургас, м. „Джамбазларе“, община Бургас’" с възложител: Димитър 
Йорданов попадат в обхвата на т. 2, буква „г“ от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 иа 
ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 инвестиционното предложение подлежи на преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

С вх. № ПД-2884(9)/ 18.02.2022 г. в РИОСВ -  Бургас е внесено искане за преценяване 
необходимостта от ОВОС за инвестиционното предложение, което е изпратено за съгласуване 
с РЗИ-Бургас на 28.02.2022 г.. на основание чл. 7, ал. 2, т. 2 „б“ от НУРИОВОС.

С писмо с изх. № 10-41-1/10.03.2022 г. РЗИ -  Бургас уведомява, че не може да даде 
положително становище, на основание предложената информация за преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за което 
Възложителят е уведомен с писмо с изх. № 2884 (14) /16.03.2022 г. и е поставен срок до 
18.04.2022 г.

С писмо с вх. № ПД-2884(17)/28.03.2022 г„ Възложителят заявява в РИОСВ-Бургас, че 
желае да прекрати започналата процедура за преценяване на необходимостта от ОВОС.

Настоящото заявление би могло да се разгледа единствено като искане от страната, по 
чиято инициатива е започнало административното производство, то да бъде прекратено.

С оглед на изложените по-горе фактически обстоятелства и на основание чл. 56, ал. 1 от 
Административнопроцесуалния кодекс (АПК)

РЕШИХ:

Прекратявам административната процедура за преценяване необходимостта от 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч. и на съвместената 
процедура по оценка за съвместимост за инвестиционно предложение „Изграждане на 
селскостопанска постройка за съхранение на продукция и инвентар, с помещение за обитаване

гр. Бургас, к-с Лазур, ул, „Перущица” 67, ет.З, п.к.388 
Тел: +359 56 813205, Факс;+359 56 813 200



и сондаж в ПИ № 07079.9.491, по КК на гр. Бургас, м. „Джамбазларе“, община Бургас" с  
възложител: Димитър Йорданов.

Прекратяването на процедурата е 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 
Административен съд -  Бургас по реда на Административно-процесуалния кодекс.


