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Регионална инснек'ция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-43- П

С вх. № УО-31 от 14.01.2021 г. е внесено от „Бургас Трак Сервиз” ЕООД уведомление, с 
което възложителят уведомява за преместване на дейността на фирмата в имот 052004, УПИ 
IV, масив 52 по плана на кв.” Долно Езерово”, гр. Бургас.

С писмо на РИОСВ-Бургас с изх. №УО-31(1) от 03.02.2021 г. възложителят е уведомен, 
че за определяне на приложимата процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на 
околната среда и но чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие е необходимо да 
представи уведомление за инвестиционно предложение по Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 
от НУРИОВОС, съдържащо информация за инвестиционното предложение, което ще бъде 
реализирано в имот 052004, УПИ IV, масив 52 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас.

За предоставяне на необходимата информация РИОСВ-Бургас е определила срок до
02.03.2021 г. и възложителят е уведомен, че съгласно чл. 5, ал. 5 от НУРИОВОС, ако 
допълнителната информация не бъде предоставена в определения срок, процедурата се 
прекратява.

Писмо с изх. № УО-31(1) от 03.02.2021 г. на РИОСВ-Бургас е получено от възложителя на
08.02.2021 г.

В указания срок и до датата на издаване на настоящото решение възложителят не е 
представил изисканата информация.

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

РЕШИХ:

Прекратявам административната процедура по внесената в РИОСВ Бургас информация с 
вх.№  УО-31 от 14.01.2021 г.

Прекратяването на процедурата 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 по чл. 133 от АПК, чрез Директора на РИОСВ-Бургас в 14 - 
дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Песуиаица” 67, ет.З, п.к.388 ЛтДО.
Тел: +359 56 813205, 

e-mail: riosv 
www.rio

http://www.rio

