
Издадени решения за преценяване необходимостта от ОВОС 

2011 г. 
 
 
3.01.2012 г. 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-86-
ПР/30.12.2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на Обединено детско заведение №6 в УПИ 
I, кв.7, к-с "Братя Миладинови", гр.Бургас, община Бургас", с възложител Община Бургас - да не се 
извърши ОВОС. 
Решението е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Бургас /сграда 
на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 30.12.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
30.12.2011 г. 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-45-
ПР/30.12.2011г. за прекратяване на процедура за инвестиционно предложение: "Обособяване на 
инсталация за производство на енергия от алтернативни енергийни източници в част от имот 
№07079.662.9519, Промишлена зона "Юг", землище на гр.Бургас, Община Бургас" с възложител: 
"ЛИБЪРТИ МЕТАЛС ГРУП" ЕАД. 
Съгласно чл. 8, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 30.12.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-85-
ПР/28.12.2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на "Общинска спортна база, мотел и 
комплекс за обществено хранене" в ПИ № 73571.49.83, местност "Камарата", землище с.Тънково, 
Община Несебър" с възложител: ОБЩИНА НЕСЕБЪР - да не се извършва ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" № 67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 28.12.2011г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
29.12.2011 г. 
Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-44-
ПР/29.12.2011 г. за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение във връзка със започване на 
процедура за получаване на разрешително за водовземане от подземни води, с възложител "Дамвент" 
ООД, с Вх. №5660/20.10.2011 г. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.12.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
28.12.2011 г. 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-84-
ПР/27.12.2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на дълбоководно заустване на пречистени 
води от съществуващата пречиствателна станция за отпадни води "Несебър - Слънчев бряг - Равда", с 
възложители: Община Несебър и Министерство на регионалното развитие и благоустройство - да не се 
извърши ОВОС. 
Решението е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Бургас /сграда 
на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 27.12.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 



 
23.12.2011 г. 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-83-
ПР/23.12.2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на площадка за черни и цветни метали, 
автоморга и площадка за разкомплектоване на излезли от употреба МПС,  в УПИ ХХVІ, квартал 154 и 
кантар в УПИ ХХІV, квартал 154 ,  землище гр. Средец, община Средец", с възложител: "Нюстрой" 
ЕООД - да не се  извършва ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.12.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
22.12.2011 г. 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-82-
ПР/22.12.2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Модулна станция за зареждане на автомобили с 
дизелово гориво в УПИ ХХVІ, кв. 11, промишлена зона "Север", землище гр. Карнобат, Община 
Карнобат" с възложител: "М БУС"ООД 
- да не се извършва ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" № 67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 22.12.2011г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-81-
ПР/21.12.2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на сгради за обществено обслужване и 
отдих - вилни сгради и магазин за промишлени стоки в имот №050028, местност "Кованлъка", землище 
с.Твърдица, община Бургас", с възложител "Гълф Резидънс" ЕООД - да не се извърши ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 21.12.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-80-
ПР/21.12.2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на вилни сгради за собствени нужди в имот 
№019014, местност "Келеман", землище с.Твърдица, община Бургас", с възложител "Гълф Резидънс" 
ЕООД - да не се извърши ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 21.12.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
20.12.2011 г. 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-43-
ПР/19.12.2011 г. за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на 
фотоволтаична електроцентрала с мощност 90 kW в УПИ V-157, кв.58, по плана на  с. Суходол, Община 
Средец". 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 19.12.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 



 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-79-
ПР/19.12.2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Преустройство на цех за колбаси в цех за производство 
на газирани безалкохолни напитки, в поземлен имот № 000198, местност "Ески Баалък", землище с. 
Просеник, община Руен", с възложител: "С И Г ГРУП БГ" ООД - да не се  извършва ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 19.12.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
14.12.2011 г. 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-78-
ПР/14.12.2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение:за инвестиционно предложение: "Изграждане на 
площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали /без рязане/ в поземлен имот № 
53045.501.467, гр.Обзор, община Несебър" с възложител: "БУРГАС МЕТАЛ" ЕООД-да не се извършва 
ОВОС. Съгласно чл. 8, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда, мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-
информационното табло на РИОСВ-Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 
(четиринадесет) дни, считано от 14.12.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация 
 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-77-
ПР/09.12.2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение:за инвестиционно предложение: "Изграждане на детска 
ясла в УПИ І, кв.21 по плана кв.Сарафово, гр.Бургас, община Бургас" с възложител: Община Бургас-да не 
се извършва ОВОС. Съгласно чл. 8, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка 
на въздействието върху околната среда, мотивираното решение е изложено на обществено достъпно 
място-информационното табло на РИОСВ-Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 
(четиринадесет) дни, считано от 09.12.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
12.12.2011 г. 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-76-
ПР/09.12.2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на инсталация за термично третиране на 
биомаса в част от ПИ № 07079.604.10, Промишлена зона "Север", землище гр. Бургас, Община Бургас" с 
възложител - "СМК Бургас" АД - да не се извършва ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" № 67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.12.2011г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
9.12.2011 г. 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-42-
ПР/05.12.2011г. за прекратяване на процедура за инвестиционно предложение: "Извършване на дейности 
по балиране и сортиране на следните отпадъци от опаковки: хартия и картон, пластмаса, стъкло, 
дървесина, метални опаковки и опаковки от композитни материали в УПИ 1146, кв. 365, ул. 
"Индустриална" № 82, кв. "Акациите", землище гр.Бургас, Община Бургас с възложител: "РЕКО ПАК" 
АД 
Съгласно чл. 8, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 05.12.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
1.12.2011 г. 



Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-75-
ПР/30.11.2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на 6 вилни сгради в поземлен имот 
№065040, землище кв.Банево, гр.Бургас, община Бургас" - да не се извърши ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 30.11.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
30.11.2011 г. 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-74-
ПР/28.11.2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на преносен газопровод, разпределителен 
газопровод до гр.Карнобат и съоръжения (автоматична газорегулираща станция - АГРС, 
газоизмервателна станция - ГИС и площадка за противопожарни цели), с възложител "Овергаз Изток" 
АД - да не се извърши ОВОС. 
Решението е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Бургас /сграда 
на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 28.11.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
21.11.2011 г. 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-40-
ПР/15.11.2011 г. за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Извършване на лесовъдски 
мероприятия, извеждане на санитарна сеч с интензивност 50-100 % в имот №093003, в землището на 
с.Борница, имотът попада в отдели 29ц, 29ч, 29ш". 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.11.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
17.11.2011 г. 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-73-
ПР/16.11.2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на общо 20 броя самостоятелни жилищни 
сгради в ПИ № 73571.27.9 и ПИ № 73571.27.139 в местност "Боруна", землище с.Тънково, Община 
Несебър" с възложител: "ПРИТИ ЛАЙФ"ООД - да не се извършва ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" № 67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.11.2011г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-41-
ПР/15.11.2011г. за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на площадка за 
изкупуване, временно съхраняване, транспортиране и предварително третиране на отпадъци от хартиени 
и картонени опаковки, хартия и картон, пластмасови опаковки и пластмаси в УПИ - VІ, склад 1064, 
Южна промишлена зона, кв."Победа", гр.Бургас, Община Бургас" с възложител: "СКАЙ ИНВЕСТ" ООД 
Съгласно чл. 8, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.11.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-39-
ПР/15.11.2011 г. за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на площадка за 



търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, събиране на негодни за употреба батерии и 
акумулатори, събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, събиране на 
излезли от употреба МПС и събиране на неопасни отпадъци (автомобилни гуми, хартия и пластмаси), в 
поземлен имот  № 07598.10.178 ,  землище гр. Бяла, община Бяла", с възложител: "Трансинс Индъстри" 
АД. 
Решението е изложено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Бургас 
/сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.11.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-38-
ПР/15.11.2011 г. за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Обособяване на площадка 
за събиране и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства /бракувани 
кораби/, в част от поземлен имот  № 07079.662.9519, ПЗ "Юг", община Бургас с възложител: ЕТ "Баев - 
Тодор Стоянов". 
Решението е изложено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Бургас 
/сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.11.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
11.11.2011 г. 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-72-
ПР/10.11.2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на мотел, заведение за хранене и магазини 
за промишлени и хранителни стоки, в поземлен имот  № 07079.2.556 по кадастралната карта на 
Бургас,  землище гр. Бургас, община Бургас", с възложител: "Нитонтекс" ООД - да не се  извършва 
ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.11.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
7.11.2011 г. 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-67-
ПР/03.11.2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на площадка за временно съхранение на 
пластмасови бутилки, мелене на пластмаса, временно съхранение на хартия и картон, балиране на 
отпадъчна хартия и картон, и дейности по съхранение и предварително третиране на отпадъци от 
метални опаковки, излязло от употреба ел. и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и 
акумулатори и разкомплектоване на излезли от употреба МПС в ПИ № 51500.508.202.2 и ПИ № 
51500.508.202.4, кв."Слънчев бляг - запад", землище на гр. Несебър, Община Несебър" с възложител - 
"СТАНДАРТ - ИНВЕСТ"ЕООД - да не се извършва ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" № 67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 03.11.2011г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-71-
ПР/02.11.2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на газозахранване на горивна инсталация 
на смесителен барабан в асфалтова база Върли бряг, гр.Бургас с компресиран природен газ, ПИ № 
000113, местност "Кара баир-Д", землище к-с Меден рудник, гр.Бургас, Община Бургас с възложител: 
"АВТОМАГИСТРАЛИ-ЧЕРНО МОРЕ" АД - да не се извършва ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" № 67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 02.11.2011г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 



31.10.2011 г. 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-70-
ПР/27.10.2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на хотел, поземлен имот № 58356.502.44, 
местност "Пясъка", землище гр. Приморско, община Приморско" - да не се  извършва ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 27.10.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
13.10.2011 г. 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-69-
ПР/11.10.2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Обособяване на площадка за търговска дейност с 
отпадъци от черни и цветни метали, площадка за събиране и временно съхранение на оловни 
акумулатори, батерии и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ и 
площадка за събиране, временно съхранение и транспортиране на излезли от употреба моторни превозни 
средства /ИУМПС/, в поземлен имот № 07079.9.341, местност "Сулу дере", землище гр. Бургас, община 
Бургас" с възложител "ГЛОБАЛ МЕТАЛС" ЕООД - да не се извърши ОВОС. 
Решението е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Бургас /сграда 
на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 11.10.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-68-
ПР/13.10.2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на Целодневна детска градина в УПИ I, 
кв.65 по плана на кв.Банево, гр.Бургас, община Бургас", с възложител Община Бургас - да не се извърши 
ОВОС. 
Решението е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Бургас /сграда 
на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 13.10.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-37-
ПР/13.10.2011 г. за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Пускане на три броя 
гребни лодки (тип двуместен каяк) в р.Дяволска река - от устието до 1,5 км нагоре по течението, и 
изграждане на дървен кей, в землището на гр.Приморско, община Приморско", с възложител "МИСТО 
2010" ЕООД. 
Решението е изложено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Бургас 
/сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 13.10.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
10.10.2011 г. 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-63-
ПР/07.10.2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на манастирски комплекс в ПИ № 000100, 
землище с.Садово, Община Сунгурларе" с възложител - СЛИВЕНСКА МИТРОПОЛИЯ - да не се 
извършва ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" № 67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 07.10.2011г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
07.10.2011 г. 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-66-
ПР/05.10.2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Преустройство на част от Хладилен склад за 
съхранение и търговия на едро с риба и рибни продукти в "Цех за преработка на риба" и "Хладилен склад 



за съхранение и търговия на едро с риба и рибни продукти" в ПИ № 002006, УПИ-ІІІ-6, кв.2 (Стопански 
двор), землище с.Ветрен, Община Бургас" с възложител: "КРЕЗ МАР СИЙФУДС"ООД - да не се 
извършва ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" № 67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 05.10.2011г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
20.09.2011 г. 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-33-
ПР/19.09.2011г. за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Реконструкция на 
наличния асфалтосмесител "Телтомат 5", изграждане на ново очистващо съоръжение - обезпрашителна 
инсталация тип ръкавен филтър с импулсна регенерация на ръкавите в ПИ № 0010061, местност "Пода", 
Асфалтова база "Пода", землище кв. Крайморие гр.Бургас, Община Бургас" с възложител: "ПЪТНИ 
СТРОЕЖИ 2001"АД 
Съгласно чл. 8, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 19.09.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-32-
ПР/19.09.2011г. за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Разширение на дейността, 
извършвана в имот № 185, землището на гр.Средец, Община Средец" с възложител: "МЕТАЛПЛАСТ 
БГ"ООД 
Съгласно чл. 8, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 19.09.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-27-
ПР/08.09.2011 г. за прекратяване на процедура по ОВОС за инвестиционно предложение: "Изграждане 
на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали в поземлен имот с 
идентификатор № 53045.501.467, землище гр.Обзор, Община Несебър с възложител: "БУРГАС МЕТАЛ" 
ЕООД. 
Съгласно чл. 8, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 08.09.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
14.09.2011 г. 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-65-
ПР/12.09.2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Добив на инертни материали - пясък и чакъл от 
динамичните запаси на р.Куру дере, приток на р.Двойница, община Несебър", с възложител "АТЛАНТ 
2010" ЕООД - да се извърши ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 12.09.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
12.09.2011 г. 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-64-
ПР/08.09.2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 



околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на инсталация за производство на 
ел.енергия посредством газификация на биомаса и когенерация в ПИ №46663.501.1441 по КК и КР на 
гр.Малко Търново, община Малко Търново", с възложител "Био Когенерационна Мощ" ЕООД - да не се 
извърши ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 08.09.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-61-
ПР/09.09.2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на складова база и търговска база за 
ненасипни строителни материали и техника в ПИ № 07079.3.1619, местност "Мадика", землище 
гр.Бургас, Община Бургас" - да не се извършва ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" № 67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.09.2011г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
09.09.2011 г. 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-26-
ПР/07.09.2011 г. за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна 
сграда в ПИ №07598.26.24, местност "Саа Боа", землището на гр.Бяла, община Бяла", възложител 
"Сийблексий" ЕООД. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 07.09.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-25-
ПР/07.09.2011 г. за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна 
сграда в ПИ №07598.20.51 (стар идентификатор 020051), местност "Рахи", землището на гр.Бяла, община 
Бяла", възложител "Конбой Къмпани" ЕООД. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 07.09.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-24-
ПР/07.09.2011 г. за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна 
сграда в ПИ №07598.84.40 (стар идентификатор 084040), местност "Глико", землището на гр.Бяла, 
община Бяла", възложител "Фокъс Ейч Ар" ООД. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 07.09.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-23-
ПР/07.09.2011 г. за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна 
сграда в ПИ №07598.84.88 (стар идентификатор 084088), землището на гр.Бяла, община Бяла", 
възложител "КЕНА" ООД. 



Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 07.09.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-22-
ПР/07.09.2011 г. за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна 
сграда в ПИ №07598.63.2 (стар идентификатор 063002), местност "Мехал Елада", землището на гр.Бяла, 
община Бяла", възложител "Никмар Пропъртис" ЕООД. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 07.09.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-21-
ПР/07.09.2011 г. за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна 
сграда в ПИ №07598.219.17 (стар идентификатор 219017), местност "Краня", землището на гр.Бяла, 
община Бяла", възложител "Тери Енд Мойланд Лимитед" ООД. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 07.09.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-20-
ПР/07.09.2011 г. за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна 
сграда в ПИ №227009, местност "Краня", землището на гр.Бяла, община Бяла", възложител "Форестър 
Ентърпрайз" ЕООД. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 07.09.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-19-
ПР/07.09.2011 г. за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна 
сграда в ПИ №07598.32.3 (стар идентификатор 032003), местност "Дурбали", землището на гр.Бяла, 
община Бяла", възложител "Никмар Пропъртис" ООД. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 07.09.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
03.09.2011 г. 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-62-
ПР/01.09.2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: „ПУП – ПРЗ за обособяване на УПИ за складова база за 
метални конструкции в ПИ № 086028, стопански двор, землище с.Рудник, Община Бургас” - да не се 
извършва ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" № 67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 01.09.2011г. 



След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
02.09.2011 г. 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-18-
ПР/31.08.2011г. за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Изработване на ПУП-ПРЗ с 
цел промяна на статута на неурегулирани ПИ №1217, местност "Герени", землище на гр.Созопол, 
Община Созопол". 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 31.08.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
30.08.2011 г. 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-17-
ПР/29.08.2011 г. за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на газова 
станция за компресиран метан" за захранване на "Складова база с цех за метални конструкции, ел.табла, 
магазин и площадкови ВиК връзки и сградни отклонения" - Сгради 1,2,3 и 4 в УПИ ІІІ-11, масив 57, 
местност "Герен.бунар", землище кв. Долно Езерово, гр.Бургас, Община Бургас с възложител: "ЕКИП-5" 
ООД. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.08.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
24.08.2011 г. 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-60-
ПР/22.08.2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на площадка за събиране и предварително 
третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, излезли от употреба 
моторни превозни средства /ИУМПС/, опаковки, площадка за събиране на негодни за употреба батерии и 
акумулатори /НУБА/, отработени масла и излезли от употреба гуми /ИУГ/ в УПИ ІІІ,кв.77 б по плана на 
гр.Айтос, ул. "Паркова" № 79, община Айтос", с възложител: "ТРЕЙДРЕЦИКЛИНГ" ООД - да не се 
извършва ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" № 67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 22.08.2011г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-51-
ПР/23.08.2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ в част от имот № 030006, местност 
"Фондовите ниви", землище с.Пънчево, Община Средец за изграждане на мотел и крайпътно заведение 
за бързо хранене" - да не се извършва ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" № 67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.08.2011г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
23.08.2011 г. 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-59-
ПР/22.08.2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: " Изграждане на вилни сгради в имот № 018017, 
местност "Големия камък", землище с.Димчево, Община Бургас " - да  не се извършва ОВОС. 



Съгласно чл. 8, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 22.08.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация 
 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-16-
ПР/22.08.2011 г. за прекратяване на процедура по ОВОС за инвестиционно предложение: " Извършване 
на дейности по събиране и съхраняване на хартиени и картонени опаковки, пластмасови опаковки, 
стъклени опаковки и бутилки, хартия и картон, стъкло и пластмаси  в имот № 07079.602.185.1, 
ж.к.Славейков, гр.Бургас, Община Бургас с възложител:  ЕТ "Валекс-Валентин Тошков". 
Съгласно чл. 8, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 22.08.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация 
 
12.08.2011 г. 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-58-
ПР/08.08.2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на складово-търговски обекти и 
обществено обслужване (складове и магазини за промишлени стоки, ЗОХ и др.) в поземлен имот № 
027010, намиращ се в местност "Каракачански колиби",  землище с. Твърдица, община Бургас" - да не се 
извърши ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 08.08.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-57-
ПР/11.08.2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Откриване на площадка за събиране, временно 
съхраняване, транспортиране и продажба (търговска дейност) на отпадъци от черни метали, в УПИ № 
VІІ1325, кв. 107А, по плана на гр. Камено, община Камено", с възложител: "Паман Инженеринг" ЕООД - 
да не се  извършва ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 11.08.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
11.08.2011 г. 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-55-
ПР/01.08.2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Отглеждане на аквакултури със стопанска цел в язовир 
"Чакърлийка", землище с.Трояново, Община Камено'', с възложител: "НАЙДЕН МИЛКОВ'' ЕООД - да не 
се извършва ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" № 67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 01.08.2011г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
05.08.2011 г. 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-15-
ПР/04.08.2011 г. за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на вилна 
сграда за отдих, гараж и навес в поземлен имот №014020, местност "Арпалъка", землище с.Драчево, 
община Средец". 



Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.08.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-14-
ПР/04.08.2011 г. за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Отглеждане на 9 вида 
билки в землището на с.Балабанчево, община Сунгурларе", възложител: ЕТ "Лъки-ЕС-Здравко Василев". 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.08.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-13-
ПР/04.08.2011 г. за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Ново жилищно 
строителство в имот №013005, местност "Клюнчето", землището на с.Твърдица, община Бургас", с 
възложител "САУТИЙСТ ДЕЙТБАНК" ЕООД. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.08.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
04.08.2011 г. 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-56-
ПР/04.08.2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Обособяване на площадка за събиране, временно 
съхранение, транспортиране и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства 
/ИУМПС/, площадка за събиране и временно съхранение на излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване /ИУЕЕО/, оловни акумулаторни батерии, излезли от употреба гуми, хартия, 
пластмаси и стъкло, в поземлени имоти  № 07079.605.149 /УПИ ХL VIII-179/ и № 07079.605.150 /УПИ 
ХL VII-692/ , ПЗ "Север", землище гр. Бургас, община Бургас", с възложител: "Металс Плюс" ЕООД - да 
не се  извършва ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.08.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-12-
ПР/04.08.2011 г. за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна 
сграда за собствени нужди в ПИ № 07079.654.39, местност "Брястовете", землище на гр.Бургас, Община 
Бургас". 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.08.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-11-
ПР/04.08.2011г. за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на 
сепарационна инсталация до претоварно депо в ПИ № 37023.15.242, местност "Коручешме", землище 
гр.Китен, Община Приморско" с възложител: "ЧИСТОТА 98"ЕООД. 



Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.08.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-10-
ПР/03.08.2011 г. за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на една сграда 
за отдих и курорт, заведение за хранене и паркинг в имот №67800.10.287, местност "Мапи", землище 
гр.Созопол". 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 03.08.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
02.08.2011 г. 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-54-
ПР/01.08.2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Водовземане от подземни води чрез собствено 
водовземно съоръжение - тръбен кладенец № КГ 1 в ПИ № 000705, местност "Кралимаркова стъпка", 
землище гр.Карнобат, община Карнобат'', с възложител: "СВИНЕКОМПЛЕКС КРУМОВО ГРАДИЩЕ'' 
АД - да не се извършва ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" № 67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 01.08.2011г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-52-
ПР/29.07.2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Събиране, съхранение и предварително третиране 
(разкомплектуване) на ИУМПС; монтаж-демонтаж и баланс на гуми в УПИ ІІІ-3, кв. 1 по ЗРП на 
гр.Карнобат, землище гр. Карнобат, Община Карнобат", с възложител: ЕТ "ЛЪКИ - БОС - НЕДЯЛКО 
ХРИСТОВ" - да не се извършва ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" № 67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.07.2011г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
01.08.2011 г. 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-9-
ПР/29.07.2011 г. за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на 
фотоволтаичен парк за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници в ПИ № 
010020, местност "Гьол бою"; ПИ № 011072 и 011073, местност "Чатал тепе", землище с.Рудник, Община 
Бургас" с възложител: "ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ"ООД. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.07.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-8-
ПР/29.07.2011 г. за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Технически 
работен  проект за обект: Уличен водопровод, КПС и тласкател за УПИ ІХ-5076, м. "Буджака", землище 
на гр.Созопол, Община Созопол, Област Бургас". 



Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.07.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
26.07.2011 г. 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-53-
ПР/20.07.2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на складова база за изкупуване на черни и 
цветни метали в поземлен имот № 000139 , местност "Стария суват", в землището на с. Ливада, община 
Камено, с възложител: "Златен клас 2004" ЕООД - да не се извършва ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" № 67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 30.06.2011г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
14.07.2011 г. 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-50-
ПР/30.06.2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на "Парк-Екозона" в ПИ № 11538.15.190, 
местност "Касада Саръгьолджук", с възложител: ОБЩИНА НЕСЕБЪР - да не се извършва ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" № 67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 30.06.2011г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-38-
ПР/13.07.2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на локално пречиствателно съоръжение за 
отпадъчни води в УПИ ІІ - 1114, местност "Герени", землище гр. Созопол, Община Созопол" с 
възложител: "ДЕТЕЛИНА ТУР"ЕООД - да не се извършва ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" № 67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 13.07.2011г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-34-
ПР/14.07.2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Събиране и преработка на отработени масла в 
съществуваща база за горива в ПИ № 070079.6.944, местност "Караянос", землище кв.Долно Езерово, гр. 
Бургас, Община Бургас" с възложител: "ЕЙЧ-77"ЕООД - да не се извършва ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" № 67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 14.07.2011г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
29.06.2011 г. 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-49-
ПР/28.06.2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Преструктуриране и конверсия на винени лозя в ПИ № 
008049 и № 008050, местност "Кошарите", землище с.Белодол, Община Поморие" с възложител: 
"ЮЖНА ЛОЗА"ЕООД - да не се извършва ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 



мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" № 67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 28.06.2011г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
23.06.2011 г. 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-40-
ПР/30.05.2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на общинска спортна база и обслужващи 
обекти в ПИ № 61056.65.17, местност "Чатал тепе", землище на с.Равда, Община Несебър" с възложител: 
ОБЩИНА НЕСЕБЪР - да не се извършва ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" № 67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 30.05.2011г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-44-
ПР/16.06.2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на туристически чифлици в поземлен имот 
№ 015226, местност "Равадиново", землище с.Равадиново, Община Созопол" - да не се извършва ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" № 67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 22.06.2011г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-47-
ПР/22.06.2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на сгради със смесено предназначение - 
офиси, магазини и складове за промишлени стоки в ПИ № 082029, местност "При село", землище 
с.Черни връх, Община Камено" - да не се извършва ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" № 67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.06.2011г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-46-
ПР/21.06.2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Обособяване на площадка за търговска дейност с 
отпадъци от черни и цветни метали, поземлен имот № 07079.2.1755, местност "Гичита", землище гр. 
Бургас, община Бургас", с възложител: "Еко Метал Груп" ООД - да не се  извършва ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 21.06.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-45-
ПР/21.06.2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на площадка за търговска дейност с 
отпадъци от черни и цветни метали, поземлен имот № 000093, землище кв. Ветрен, община Бургас", с 
възложител: "Бургас Метал" ЕООД - да не се  извършва ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 21.06.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
21.06.2011 г. 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-43-
ПР/13.06.2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води 



в  ПИ № 53822.16.57, местност "Айкъна", Довеждащ канализационен колектор, минаващ през ПИ № 
53822.16.92 - полски път, Канална помпена станция в ПИ № 53822.16.145, местност "До селото", 
землището на с. Оризаре, община Несебър и Отвеждащ канализационен колектор на с.Оризаре, с 
възложител - община Несебър - да не се извърши ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 13.06.2011 г. 
 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-42-
ПР/13.06.2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда /къща за гости/, 
поземлен имот № 11538.1.89, местност "Юрта", землище гр. Свети Влас, община Несебър"- да не 
се  извършва ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 13.06.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-7-
ПР/10.06.2011 г. за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на временно 
външно ВиК и ел.захранване на морски плаж "Каваците-Север", с подизпълнител "Еко индустрии" ООД. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.06.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
7.06.2011 г. 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-41-
ПР/07.06.2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Монтаж на оранжерии и използването им за 
селскостопански дейности в ПИ № 07079.5.1362, местност "Бию башлийски сърт", землище гр. Бургас, 
община Бургас - да не се извърши ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 7.06.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
28.05.2011 г. 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-39-
ПР/27.05.2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Водовземане от язовир "Голям Топчия" - поземлен имот 
№ 000766, землище гр. Карнобат, Община Карнобат" с възложител: СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ 
"КАРНОБАТСКИ ВОДИ" - да не се извършва ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" № 67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 27.05.2011г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-5-
ПР/16.05.2011 г. за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Преустройство на цех за 
метални изделия в Инсталация за преработка на отпадъци от пластмасови опаковки в УПИ І, кв. 61, 
землище на с.Подвис, Община Сунгурларе с възложител: "КОЛИБРИ Р"". 



Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.05.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
27.05.2011 г. 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-37-
ПР/25.05.2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Съхраняване на метален скрап, включително и скрап от 
моторни превозни средства" в ПИ № 07079.662.9521, Южна промишлена зона, землище гр.Бургас, 
община Бургас" с възложител: "БУРГАСКИ КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦИ" АД - не се извършва ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" № 67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 25.05.2011г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-36-
ПР/18.05.2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Добив на подземни води в УПИ VІ - 7003, кв.13, ( ПИ 
№ 11538.502.384.3 ), землище гр. Свети Влас, Община Несебър"с възложител: "ДИВЕДА ТУР"ООД - да 
не се извършва ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" № 67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.05.2011г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-35-
ПР/16.05.2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Добив на строителни материали - трахити и псамитови 
туфи от находище "Караново", землище с. Караново, община Айтос",  с възложител "Латит" ООД - да се 
извърши ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.05.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-33-
ПР/26.04.2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на площадка за търговска дейност с 
отпадъци от черни и цветни метали в ПИ № 67800.1.184, местност "Герени", землище гр.Созопол, 
община Созопол" с възложител: "МИЛАДИНОВ И КО" ООД - да не се извършва ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" № 67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 26.04.2011г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
26.05.2011 г. 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-6-
ПР/20.05.2011 г. за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на площадка за 
транспортиране, събиране, временно съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба МПС, в 
поземлен имот №021080, местност "Палеокастро", землище гр.Поморие, община Поморие, с възложител 
ЕТ "ВЛАДИ-ВЛАДИМИР ДУРЕВ". 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 



мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 20.05.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
16.05.2011 г. 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-32-
ПР/14.04.2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на сгради за отдих и курорт за собствени 
нужди и отдаване под наем в ПИ № 011003 в местност "Сухата чешма", землище с.Медово, Община 
Поморие" - да не се извършва ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" № 67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 14.04.2011г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
7.04.2011 г. 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-31-
ПР/06.04.2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на 8 броя вилни сгради в ПИ № 042007 и 
ПИ № 042008, местност "Лозята", землище на кв."Банево", гр.Бургас, община Бургас" - да не се извърши 
ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 06.04.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-30-
ПР/05.04.2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на винарна и сушилня за плодове и 
зеленчуци в поземлен имот № 018006, местност "Орешака", землище с.Славянци, община Сунгурларе", с 
възложител  "РЕН ВАЛ" ЕООД - да не се извърши ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 05.04.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-29-
ПР/30.03.2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на търговски комплекс с бензиностанция, 
газстанция, ТИР и автомобилен паркинг в имот № 260005, землище с.Градец, община Котел", с 
възложител: ТД"СТРОЙ-КОНСУЛТ"ЕООД 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" № 67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 30.03.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-27-
ПР/23.03.2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Цех за първична и вторична преработка на риба и цех за 
преработка и сушене на гъби в поземлен имот № 008134, местност "Стамболовите", с. Маринка, община 
Бургас" с възложител - "Круп Инвест" АД - да не се извърши ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 27.03.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 



 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-26-
ПР/21.03.2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на площадка за търговска дейност с 
отпадъци от черни и цветни метали в поземлен имот № 007056, местност "Дере арас", землище гр. 
Камено, община Камено" с възложител - "КАМЕКС КОМЕРС" ЕООД - да не се извърши ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 21.03.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
28.03.2011 г. 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-28-
ПР/25.03.2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на три броя сгради за курорт и отдих в ПИ 
№ 67800.10.398, местност "Ачмалъци", землище на гр.Созопол, Община Созопол" с възложител - 
"ИНТЕРКОНСУЛТ-В"ЕООД - да не се извършва ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" № 67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 25.03.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-25-
ПР/23.03.2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Водовземане от подземни води от сондаж ЕТК, 
разположен в имот УПИ І в кв.166 по плана на гр. Айтос, Община Айтос за нуждите на автомивка" с 
възложител - "АЙ ДЖИ КОНСУЛТ"ООД - да не се извършва ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" № 67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.03.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-24-
ПР/19.03.2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Обособяване на парцел за приют на бездомни животни 
и парцел за хотел за домашни любимци в част от имот № 080006, местност "Дереджика", землище гр. 
Карнобат, Община Карнобат" - да не се извършва ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" № 67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 19.03.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-23-
ПР/17.03.2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за обособяване на УПИ, отреден за складово-
търговски обекти и обществено обслужване (складове и магазини за промишлени стоки, ЗОХ и др.) в ПИ 
№ 027009, местност "Каракачански колиби", землище с.Твърдица, община Бургас", с възложител: 
ПЕТЪР ХРИСТОВ ЦИКАЛОВ И СЪСОБСТВЕНИЦИ - да не се извършва ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" № 67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.03.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-21-
ПР/16.03.2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 



околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на туристически чифлик в ПИ № 008172, 
местност "Герен Соват", землище с.Равадиново, община Созопол" - да не се извършва ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" № 67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.03.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
19.03.2011 г. 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-22-
ПР/17.03.2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на складово-търговска база с офисна част и 
шоурум в поземлен имот №07079.11.193 (стар идентификатор 007008), местност "До шосето", землище 
кв.Крайморие, гр.Бургас, община Бургас", възложител: "ЕН УАЙ ЕКСПЪРТ ПРОПЪРТИС" ООД - да не 
се извърши ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.03.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
9.03.2011 г. 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-20-
ПР/07.03.2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на магазин за промишлени стоки в ПИ № 
100021, местност "Караисмаилица", землище с.Росен община Созопол", с възложител: "АЙ ТИ БИ 
КОМПАНИ" ЕООД - да се извърши ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" № 67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 07.03.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-19-
ПР/07.03.2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Извършване на корекционни мероприятия  на дере до 
ваканционно селище с.Лозенец, община Царево" с възложител - община Царево - да не се извърши 
ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 07.03.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-18-
ПР/21.02.2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: " Обособяване на площадка за разкомплектоване на 
ИУЕЕО, оловни акумулаторни батерии, излезли от употреба гуми, хартия, пластмаси и стъкло в имоти № 
07079.605.149 и 07079.605.150, ПЗ "Север", гр.Бургас, Община Бургас  " с възложител: "Металс Плйс" 
ЕООД - да  се извърши ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 21.02.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
16.02.2011 г. 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-17-
ПР/15.02.2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Пречиствателна станция за биологично пречистване на 



битови отпадъчни води в ПИ № 11538.11.10, местност "Ага чешме", землище гр. Свети Влас, община 
Несебър", с възложител: "ИДЪН ДЕВЕЛЪПМЪНТС" АД - да не се извършва ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" № 67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.02.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-14-
ПР/03.02.2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: " Площадка за разкомплектоване на стари автомобили и 
изкупуване на акумулатори в имот VІІІ, кв.150,пл.2200,землище гр. Средец, Община Средец" с 
възложител: "Мега Ресурс" АД- да не се извърши ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 03.02.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
11.02.2011 г. 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-16-
ПР/10.02.2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на 20 съоръжения за производство на 
електроенергия посредством силата на вятъра в имоти №№ 000463, 000469, 000470, 000471, 148001, 
148006, 151001, 000458, 000473, 000474, 000307, 112001, 112009, 059006, 060011, 096018, 057007, 049002, 
030001, 013020, землищата на с. Съдиево, с.Дрянковец и с.Мъглен, община Айтос", с възложител: 
"ЕНЕРДЖИ 5" АД - да се извърши ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.02.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-15-
ПР/04.02.2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на инсталация за обезводняване в 
Промишлен комплекс с.Церковски на площадка, находяща се в имот № 10625.87.22, местност "Гиндев 
чифлик", землище с.Венец, община Карнобат"с възложител - "ВИН.С ИНДУСТРИЙС" ООД - да не се 
извършва ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" № 67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.02.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-13-
ПР/01.02.2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: " Изграждане на сгради със смесено предназначение - 
обитаване и обществено обслужване в поземлен имот № 082029, местност "При село", в землището на 
с.Черни връх, Община Камено" - да се извърши ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" № 67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 01.02.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
31.01.2011 г. 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-12-
ПР/28.01.2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на сгради за обществено обслужване и 



отдих (офис сгради, магазини, ЗОХ, паркинг),  в ПИ №050026, местност "Кованлъка", землище с. 
Твърдица, община Бургас", възложител: "ЕН УАЙ ЕКСПЪРТ ПРОПЪРТИС" ООД - да не се извърши 
ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 28.01.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-11-
ПР/27.01.2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Площадка за черни и цветни метали, поземлен имот 
48619.28.804, землище гр. Царево, община Царево" с възложител:  "ТИТАН-555" ЕООД  - да не 
се  извършва ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 27.01.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-10-
ПР/26.01.2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на временен открит паркинг до ДКЦ 2, 
кв.135 ЦГЧ, гр. Бургас, община Бургас" с възложител - община Бургас - да не се извърши ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 26.01.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
24.01.2011 г. 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-9-
ПР/21.01.2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: " Изграждане на мандра в поземлен имот № 007006, 
местност "Пъдарска могила", землище гр. Каблешково, община Поморие"- да не се извърши ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 21.01.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация 
 
21.01.2011 г. 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-8-
ПР/19.01.2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждането на обект за търговска дейност с отпадъци 
от черни и цветни метали, събиране и съхраняване на излезли от употреба моторни превозни средства 
преди предаване за последващо третиране и събиране и съхранение на излязло от употреба електрическо 
и електронно оборудване преди предаване за последващо третиране в имот № 07079.604.112 и имот № 
530, Промишлена зона "Север", землище гр.Бургас, община Бургас", с възложител: "РУСАЛКА 81"ЕООД 
- да не се извършва ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" № 67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 19.01.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-7-
ПР/19.01.2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на стопанство за промишлено отглеждане 
на зайци със склад за фуражи и административно - битова част в имот №087024, местност "Юрутлука", 



землище с.Тръстиково, Община Камено с възложител - "НИКОНСУЛТ АГРО"ЕООД - да не се извършва 
ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" № 67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 19.01.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-6-
ПР/19.01.2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на селскостопанска постройка за 
отглеждане на коне и необходимите сгради и съоръжения за обслужващите дейности в част от ПИ № 
031005, местност "Чардаклията", землище с. Извор, Община Бургас с възложител - "РУБИН 
ИГОР"ЕООД" - да не се извършва ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" № 67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 19.01.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-3-
ПР/18.01.2011 г. за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на вилни 
сгради  в поземлени имоти № 10094.36.147 и 10094.36.143, местност "Край морето", землище на с. 
Варвара, община Царево. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.01.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-2-
ПР/18.01.2011 г. за прекратяване на процедура по ОВОС за инвестиционно предложение: "Поставяне на 
бунгало в поземлен имот № 00878.200.2, местност "Варварско", землище на гр. Ахтопол, община 
Царево". 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.01.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
18.01.2011 г. 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-5-
ПР/14.01.2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Укрепване на ерозирал скат вследствие на оводняване в 
УПИ І-143, кв. 1, землище с. Малко село, община Котел, област Сливен", с възложител: община Котел - 
да не се извърши ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 14.01.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-4-
ПР/12.01.2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на крайпътен обект за обществено 
обслужване - мотел, заведение за хранене и паркинг" в ПИ № 013020, местност "Домуз орман", землище 
с. Миролюбово, Община Бургас" - да не се извършва ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 



мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" № 67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 12.01.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
13.01.2011 г. 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-1-
ПР/10.01.2011 г. за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на собствен 
водоизточник и ЛПСОВ за 100 екв.ж. към жилищна сграда с апартаменти за сезонно ползване, ателиета, 
магазини и кафе-сладкарница" в поземлен имот № 014002, местност "Козлука", землище на гр. Св. Влас, 
община Несебър с възложител:  "ВИП Трейдинг 999" ООД. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.01.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация 
 
07.01.2011 г. 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-3-
ПР/06.01.2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Общински парк "Света Марина" в поземлени 
имоти  №№67800.35.35, 67800.36.16 и 67800.35.30, местност "Света Марина" в землището на гр. 
Созопол, община Созопол", с възложител: община Созопол - да не се извърши ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 06.01.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
06.01.2011 г. 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС- 2 - 
ПР/05.01.2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Корекция на река Камчия в урбанизираната територия 
на с. Тича от УПИ ХІV-184 към ПИ № 160, Община Котел, област Сливен", с възложител: ОБЩИНА 
КОТЕЛ - да не се извършва ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" № 67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 05.01.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
04.01.2011 г. 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-1-
ПР/03.01.2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на курортно рекреационен обект", поземлен 
имот № 58356.502.148, местност "Пясъка", община Приморско" - да не се  извършва ОВОС. 
Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, 
мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-
Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 /четиринадесет/ дни, считано от 03.01.2011 г. 
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 
 
 
 
 
 
 


