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Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-52-П [ J f -
за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда

С вх. № ПД-1334/20.05.2021 г. е внесено уведомление но смисъла на чл. 4, ал. 1 ог 
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната 
среда /НУРИОВОС/ за инвестиционно предложение „Поливане на 250 дка череши, 
находящи се в масив 282 по КВС в землището на гр. Карнобат от язовир с идентификатор 
36525.278.971 с площ от 9, 391 дка“ е възложител: „Земя Огнен“

С писмо на административния орган е изх. № ПД-1334( 1 )/25.05.2021 г„ съгласно чл. 
4а, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (НУРИОВОС), е 
направена консултация е Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Басейнова Дирекция 
„Източнобеломорски район“ (БДИБР) относно допустимостта на инвестиционното 
предложение.

Съгласно писмо на БДИБР е техен изх. № ПУ-01-552(1)11.06.2021г., инвестиционното 
предложение, е допустимо спрямо заложените в Плана за управление на речните басейни 
цели и мерки (ПУРБ на ИБР) и Плана за управление на риск от наводнения (ПУРН на ИБР).

Съгласно писмо на БДЧР с техен изх. № 05-10-421 (А 1)10.06.2021 г. е необходимо 
информацията да се допълни.

С писмо на административния орган с изх. № ПД-1334(4) 16.03.2021 г. Възложителят е 
уведомен, че в срок до 30.07.2021 г„ на основание чл. 5, ал. 4 ат НУРИОВОС е необходимо 
да представи допълнителна информация, съгласно писмо на БДЧР с изх. №05-10- 
421 (А 1)/10.06.2021 г.

Писмото е получено па 18.06.2021 г. и в рамките на указания срок. какго и до датата 
на издаване на настоящото решение, изисканата инфирмация не е подадена в РИОСВ- 
Бургас.

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

РЕШИХ:

Прекратявам административната процедура за инвестиционно предложение „Поливане 
на 250 дка череши, находящи се в масив 282 по КВС в землището на гр. Карнобат от язовир 
с идентификатор 36525.278.971 с площ от 9, 391 дка“ с възложител: „Земя Огнен“

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 Бургас, чрез Директорът на РИОСВ -  Бургас в 14-дневен срок 
от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на 
Адм ин истративнопроцесуалнця кодекс.
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Изх. № П Д -1 3 3 4 ^  /  \ 1 \ \ .  ЯШ
гр. Бургас, /

ДО
„ЗЕМЯ ОГНЕН“ ЕООД
УЛ. „ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“ №28
ГР. КАРНОБАТ

КОПИЕ ДО

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ “ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН”
УЛ. “АЛ. ДЯКОВИЧ” № 33 
ГР. ВАРНА

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ “ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”
УЛ. “ЯНКО САКЪЗОВ” № 35 
ГР. ПЛОВДИВ

ОБЩИНА КАРНОБАТ

Относно: Решение за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение „Поливане на 250 дка череши, находящи се в масив 282 по КВС в землището 
на гр. Карнобат от язовир с идентификатор 36525.278.971 с площ от 9,391 дка“ с 
възложител: „Земя Огнен“

Приложено Ви изпращаме Решение № БС-52-П/2021 г. за прекратяване на 
процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда за инвестиционно предложение „Поливане на 250 дка череши, 
находящи се в масив 282 по КВС в землището на гр. Карнобат от язовир с идентификатор
36525.278.971 с площ от 9, 391 дка“ е възложител: „Земя Огнен“

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.3, п.к.388
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Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200 
e-mail: riosvbs@unacs.bs 

www.riosvbs.com
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