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Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я
Ми н и с т е р с т в о  на околната  среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-62-П/ 2019 г.

in прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка
на въздействието върху околната среда

С вх. № ПД-364 от 12.02.2019 г. с внесено Зявлсние за изграждане на производствена и 
складова сграда в поземлен имот № 07079.2.1399, гр. Бургас, община Бургас ог „М Кабел” ООД.

След преглед на представената информация е установено, че тя е недостатъчна за 
произнасяне от страна на РИОСВ-Бургас и с писмо с изх. № ПД-364(1) от 15.02.2019г., 
възложителят е уведомен, че в срок до 15.03.2019 г. е необходимо да се представи:

- Ясно формулирано инвестиционно предложение;
- Подробна информация за инвестиционното предложение -  описание на основните процеси, 

капацитет.
- Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, 

включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди -  чрез обществено 
водоснабдяване и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води;

- Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители;
- Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране;
- Информация за очакваните количества отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и 

др. ) и предвиден начин па третирането им в съответствие е разпоредбите на Закона за водите.
- Доказателства, че отговаряте на изискванията за ‘'възложител на инвестиционно 

предложение” по смисъла на т. 20 от § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за опазване на 
околната среда. Да се представи документ за собственост на имота или договор.

- Становище от главния архитект на община Бургас за допустимостта на инвестиционното 
предложение, съгласно действащия ОУ11 на гр. Бургас.

В рамките на указания срок. както и до датата на издаване на настоящото решение, изисканата 
информация пее входирана в РИОСВ-Бургас.

Въз основа па изложените по-горе фактически обстоятелства и па основание чл. 5. ал.5 от 
ИУРИОВОС

РЕШИХ:

Прекратявам процедурата по преценяване на необходимостта от извършване па оценка 
па въздействието върху околната среда, в т.ч. и па съвместната процедурата но оценка за 
съвместимост за изграждане па производствена и складова сграда в поземлен имот № 
07079.2.1399, гр. Бургас, оГмнина Бургас от „М Кабел” ООД.

Прекратяването ни процедурата с настоящото Решение не изключва възможността 
въчложштлят ди подаде ново уведомление до компетентния орган.

Решението момее да бъде обмеалваио пред Министъра на околната среда и водите и 
Административен съд БургаеГ, чрез Директора ни РИОСВ -  Бургас в 14-дневен срок от 
съобщаването му на заинтересованите лица по реда па Адмшшстративиопроцесуалиин 
кодекс. /  о&


