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За инвестиционно предложение: „Изграждане на склад и цех за преработка на мрамор в 
ПИ № 074015, землище на с. Ябълчево, община Руен, област Бургас“ с възложител: Адем 
Халил, е внесено Уведомление в РИОСВ -  Бургас по смисъла на чл.4, ап.1 от Наредбата за 
условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
(НУРИОВОС) с вх. № ПД- 3083 от 03.12.2018 г.

След преглед на представената в уведомлението информация е установено, че тя е 
непълна и недостатъчна за произнасяне от страна на РИОСВ -  Бургас, съобразно изискванията 
на ч. 4, ал.2 и ал. 3 от НУРИОВОС.

С писмо с изх. № ПД-3083(1)/12.12.2018 г. възложителят е уведомен, че на основание 
чл. 5, ал. 4 от НУРИОВОС е необходимо в срок до 14.01.2019 г. да представи следната 
допълнителна информация:

- пълно резюме на инвестиционното предложение, включващо подробна информация по 
отношение на предвидените за изграждане в имота обекти - склад и цех за преработка на 
мрамор, която да включва описание на предвиденото строителство, описание на дейностите 
който ще се извършват в обекта, капацитет, брой работници и други.

- информация за вида и очакваните прогнозни количества отпадъчни води -  
производствени и битово -  фекални, които ще се формират от предвидените за изграждане 
склад и цех за преработка на мрамор в имота обект на настоящото инвестиционно 
предложение.

- природни ресурси, предвидени за използване както по време на строителството така и 
при експлоатацията на обекта.

- отпадъци, които се очаква да се генерират по време на строителството и от дейността 
на обекта, както и предвиждания за тяхното третиране.

В рамките на указания срок, който е изтекъл на 14.01.2019 г., както и до датата на 
издаване на настоящото решение, изисканата информация не е представена в РИОСВ-Бургас.

В тази връзка и въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства, на 
основание чл.5, ал.5 от НУРИОВОС и чл.56, ал.2, във връзка е чл. 30, ал. 2 от 
Административнопроцесуалния кодекс (АПК)

РЕШИХ:

Прекратявам процедурата по преценяване на 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 склад и цех за преработка на 
мрамор в ПИ № 074015, землище на е. Ябълчево, община Руен, област Бургас“ с възложител: 
Адем Халил

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

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния 
кодекс чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на околната среда и водите и 
Административен съд по реда начл. 133 от АПК в 14-дневен срок от съобщаването му.
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