
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

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

РЕШЕНИЕ № БС - 12- П/РЕШЕНИЕ № БС -

На основание чл.4 ал. 1 от Наредба за условията и реда оценка на въздействието 
върху околната среда (НУРИОВОС), с вх. № ПД-326521.12.2018 г. Росен Попов уведомява 
Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ-Бургас) за инвестиционно 
предложение: „Преструктуриране и конверсия на винени лозя, изкореняване, засаждане на 
винени лози, изграждане на подпорна конструкция, хидромелиоративно съоръжение- 
система за капково напояване на винени лозя в имот № 57491.18.165, землище гр. Поморие, 
община Поморие “.

Съгласно чл. 4а, ал.1, от НУРИОВОС, с писмо изх. № ПД-3265/28.12.2018 г.е 
направена консултация с Басейнова дирекция „Черноморски район“ Варна относно 
допустимостта на инвестиционното предложение. С писмо изх. № 05-10-
93(А 1 )/03.01.2019г. Директорът на БДЧР (вх. № ПД-3265(3)/10.01.2019 г. на РИОСВ 
Бургас) изразява становище, че е необходимо да се представи следната допълнителна 
информация:

• Източник на водата („ВиК“, „Напоителни системи“, водовземно съоръжение и др.) 
захранващ системата за капково напояване на лозовите насаждения:

- съгласно изискванията на чл.198о от Закона за водите, предоставянето на ВиК 
услуги на потребители се извършва единствено от ВиК-оператор“ по реда на Закона 
за водите и Закона за устройство на територията. Присъединяване на имоти към 
водопроводната и канализационната мрежа на населеното място, се осъществява 
след сключен писмен договор с „ВиК-оператор“.

- в случай, че ще се ползва съществуващо водовземно съоръжение е необходимо да се 
представи информация, съгласно чл.92 от Наредба №1/10.10.2007г. (изм. и доп. ДВ, 
бр.102 от 23.12.2016г.) за проучване, ползване и опазване на подземните води.

- при изграждане на ново водовземно съоръжение е необходимо да се представи 
информация, съгласно чл.2б на от Наредба №1/10.10.2007г. (изм. и доп. ДВ, бр.102 
от 23.12.201бг.) за проучване, ползване и опазване на подземните води (водоносен 
хоризонт или подземното водно тяло, от което ще се черпи вода чрез водоизточника, 
географски координати на предвиденото водовземно съоръжение, геолого- 
литоложки строеж на сондажа, дълбочина, очаквано водно ниво, конструкция 
включваща: прикриващи, експлоатационни и филтрови колони с диаметри и място 
на засипката (ако има такава), наличие на циментация; хидрогеоложки параметри за 
проводимост, коефицент на филтрация, нивопредаване, максимално допустимо 
понижение и радиус на влияние).

• Информация за площта на предвидените за напояване лозови насаждения.
• Необходим годишен воден обем за предвидените цели.
• Брой персонал; източник на питейно-битово водоснабдяване; количество на 

формиращите се битово-фекални отпадъчни води, начин на отвеждане и третиране.
С писмо на административния орган с изх. № ПД-3265(4)/16.01.2019 г.

Възложителят е уведомен, че представената информация е непълна и недостатъчна за 
произнасяне от страна на РИОСВ-Бургас и на основание чл. 5, ал. 4 от НУРИОВОС е 
необходимо в срок до 08.02.2019 г. да бъде представена допълнителна информация, 
съгласно писмо на БДЧР- Варна с изх. № изх. № 05-10-93(А1)/03.01.2019г.
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В определения срок и до датата на издаване на настоящото решение в РИОСВ 
Бургас не е постъпила изисканата информация от Възложителя.

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

РЕШИХ:

Прекратявам процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на 
ОВОС за инвестицинно предложение: „Преструктуриране и конверсия на винени лозя, 
изкореняване, засаждане на винени лози, изграждане на подпорна конструкция, 
хидромелиоративно съоръжение-система за капково напояване на винени лозя в имот № 
57491.18.165, землище гр. Поморие, община Поморие “, с възложител: Росен Попов

Прекратяването на процедурата с настоящото решение не изключва 
възможността възложителят да подаде ново уведомление до компетентния орган.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно-процесуалния 
кодекс чрез Директора на РИОСВ Бургас пред Министъра на ОСВ и 
Административен съд по реда на чл. 133 от АПК в 14 дневен срок от съобщаването 
му.
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