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Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС - 31 - П/ 0 . 0 (p ,jjQ fv

С вх. № ПД-643 от 05.03.2019 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/ и допълнителна информация с вх. № ПД-642(2) от 
13.03.2019 г. за инвестиционно предложение: „Почистване на участък от коритото на 
река Двойница”, с възложител: Дружество на земеделските производители и 
хотелиерските фирми, гр. Обзор.

Информацията е изпратена за Становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите 
до Басейнова Дирекция „Черноморски Район” (БДЧР).

С писмо с изх. № 05-10-120/(А1) от 25.03.2019 г. Директорът на БДЧР уведомява, 
че е необходимо информацията да се допълни, за което възложителят е уведомен с 
писмо с изх. № ПД-643(4)/26.03.2019 г. на Директора на РИОСВ-Бургас, към което е 
приложено становището на БДЧР.

На основание чл.2а, ал.6 от НУРИОВОС с напомнително писмо на 
административния орган с изх. № ПД-643(5)/18.05.2020г. до възложителя и определен 
срок до 14 дни от получаване на писмото, е указано да се представи на компетентния 
орган съответната информация или да внесе искане за прекратяване на процедурата. 
Писмото е получено на 21.05.2020г.

В рамките на указания срок и до датата на издаване на настоящото решение 
изисканата инфирмация не е входирана в РИОСВ-Бургас,

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

РЕШИХ:

Прекратявам процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС, в т.ч. и на 
съвместената процедура по оценка за съвместимост за инвестиционно предложение: 
„Почистване на участък от коритото на река Двойница”, с възложител: Дружество на 
земеделските производители и хотелиерските фирми, гр. Обзор.

Прекратяването па процедурата с настоящото Решение не изключва 
възможността възложителят да подаде ново уведомление до компетентния орган.

Решението момее да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и 
водите и Административен съд Бургас, чрез Директора на РИОСВ -  Бургас в 14- 
дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс. ;
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