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Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Р Е Ш Е Н И Е № БС -14 - П/ 0 9 1

С вх. № ПД-3852 от 16.12.2022 г. в РИОСВ-Бургас е внесено уведомление по смисъла 
на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда -  НУРИОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на 
уличен водопровод за ПИ с идентификатор 07079.8.939 по КК на гр. Бургас, местност „Кара 
Баир“, гр. Бургас“ с възложител: Детелина Бутанска

След преглед на представената в уведомлението информация е установено, че е 
непълна и недостатъчна. Съгласно чл. 82, ал. 3 от Закона за опазване на околната 
среда(ЗООС) когато за осъществяване на инвестиционното предложение трябва да се 
развият и други, свързани с основния предмет на оценка, спомагателни или поддържащи 
дейности, те също се включват в изискващата се оценка. За определяне на приложима 
процедура по реда на Глава шеста от ЗООС от страна на РИОСВ-Бургас и чл. 31 от Закона 
за биологичното разнообразие и с писмо с изх. № ПД-3852(1)/04.01.2022 г. възложителят е 
уведомен, че в срок до 31.01.2023 г е необходимо да представи:

- подробна информация, относно вашите намерения за строителство в ПИ с 
идентификатор 07079.8.939 по КК на гр. Бургас, местност „Кара Баир“, гр. Бургас. 
Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от 
други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. 
ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа 
инфраструктура (водопровод, канализация, газопровод, електропроводи и д р .) ;

- решения/становища, издадени от МОСВ/РИОСВ за проведени процедури по реда на 
Закона за опазване на околната среда и/или Закона за биологичното разнообразие за вече 
реализирано строителство в имота;

Със същото писмо възложителят е уведомен, че съгласно чл. 5, ал. 5 от Наредбата за 
условията и реда за извършване на оценка въздействието на околната среда ако исканата 
информация не бъде предоставена и/или неточностите не бъдат отстранени в посочения 
срок процедурата се прекратява.

С вх. № ПД-3852(2)/27.01.2023 г. Възложителят е внесъл уточнение, че към днешна 
дата няма строителство в имота и за ПИ с идентификатор 07079.8.939 по КК на гр. Бургас 
няма издавани решения/становища издадени от МОСВ/РИОСВ за проведени процедури по 
реда на Закона за опазване на околната среда и/или Закона за биологичното разнообразие за 
вече реализирано строителство в имота. Не посочва намерения за строителство в ПИ с 
идентификатор 07079.8.939 по КК на гр. Бургас, местност „Кара Баир“, гр. Бургас. 
Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от 
други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. 
ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа 
инфраструктура (водопровод, канализация, газопровод, електропроводи и др.).

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

Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства, на основание чл. 5, ал. 5 
от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка въздействието на околната среда 
и чл. 56, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
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РЕШИХ:

Прекратявам административната процедура за инвестиционно предложение
„Изграждане на уличен водопровод за ПИ е идентификатор 07079.8.939 по КК на гр. 
Бургас, местност „Кара Баир“, гр. Бургас“ с възложител: Детелина Бутанска.

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

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му, чрез 
Директора на РИОСВ-Бургас пред съответния Административен съд по реда на 
Административно-процесуалния кодекс.
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