
Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я
Министерство  на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС -  49 - П/

за прекратяване на процедура по извършване на оценка на въздействието върху
околната среда.

На основание чл.4 ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), е внесена информация с вх.№ 
715/05.02.2009 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на крайпътен обект -  мотел и 
ресторант в поземлен имот № 036056, местност „Гьолджука”, землище на с. Брястовец, 
Община Бургас“, с възложител: „АЗКОН“ ЕООД.

С писмо на административния орган с изх. № 715/11.02.2009 г., Възложителят е 
уведомен, че предвидените от него дейности попадат в обхвата на т. 10, буква „б” от 
Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (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 (ОВОС).

На основание чл.6 ал.1 от НУРИОВОС, с вх.№ 715/14.03.2009 г. и допъллнителна 
информация с вх.№ 715/07.05.2009 г. е внесено искане за преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС за горецитираното инвестиционно предложение.

С писмо па административния орган и приложено към него Решение № БС-128- 
ПР/19.05.2009 г., на Директора на РИОСВ-Бургас, с което е преценено, че инвестиционното 
предложение подлежи на процедура по ОВОС, са указани необходимите действия, които 
следва да се предприемат.

Повече от 12 месеца не са изпълнени от възложителя дадените му указания от 
компетентния орган, в т.ч. не е внесено задание за обхват на ОВОС по чл.10 ал.5, в т. ч. след 
постановено решение да се извърши ОВОС.

На основание чл.2а, ал.6 от НУРИОВОС, с напомнително писмо на административния 
орган с изх. № 715 от 01.03.2019 г., до възложителя и определен срок до 14 дни, е указано да 
представи на компетентния орган съответната информация/документация или да внесе 
искане за прекратяване на процедурата. Писмото е получено на 05.03.2019 г. и в законния 14- 
дневен срок не е постъпвала исканата информация от Възложителя.

Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства и на основание чл.2а, ал.З, във 
връзка с чл.2а, ал.5, т.З и ал. 6 от НУРИОВОС

РЕШИХ:

Прекратявам процедурата по ОВОС реда на Наредба за условията и реда оценка 
на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) и но глава VI от ЗООС, във 
връзка инвестиционно предложение: „Изграждане на крайпътен обект -  мотел и ресторант 
в поземлен имот № 036056, местност „Гьолджука”, землище на с. Брястовец, Община 
Бургас“, с възложител: „АЗКОН“ ЕООД.
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Прекратяването на процедурата с настоящото Решение не изключва възможността 
възложителя да подаде ново уведомление до компетентния орган.

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

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА 
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГА
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