
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС -14  - П/ 210  ̂flC  •

С вх. № ПД-424 от 15.02.2021 г. е внесено уведомление по смисъла на чл. 4, ал. 1 и 
ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда /НУРИОВОС/ за инвестиционно предложение; „Изграждане на жилищна 
сграда и сондажен кладенец в ПИ с идентификатор 07079.12.642 по КК, У ПИ II-1, м. 20 по 
плана на гр. Бургас, м. „Машатлъка“, землище на кв. „Ветрен“, община Бургас“, с 
възложител: Димитричка Маринова.

С изх. № ПД-424(2)/19.02.2021 г, на основание чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за 
условията и реда за извършване на ОВОС -  НУРИОВОС, информацията е изпратена до 
Басейнова Дирекция „Черноморски Район“ - Варна.

Съгласно писмо с изх. № 05-10-270(АЗ)/25.02.2021 г. на Директора на БДЧР-Варна, 
представената информация е недостатъчна за издаване на становище и с писмо е изх. № 
ПД-424(5)/04.03.2021 г. възложителят е уведомен, че в срок до 30.03.2021 г. е необходимо 
да представи следната допълнителна информация:

• Източник на питейно-битово водоснабдяване на сградата.
• Информация за възможност за присъединяване кьм съществуваща 

водопроводна инфраструктура.
• Етап на изграждане на водовземното съоръжение и информация за 

конструктивни характеристики: диаметри и дълбочина на прикриващите колони 
и филтри, наличие на задтръбна циментация; геодезически координати и 
надморска височина на устието на водовземното съоръжение; геолого- 
хидрогеоложка колонка и геоложки профил на сондажа.

• Необходими водни количества в куб.м/годишно -  общо и по цели за ползване на 
добивните води.

• Формиращи се отпадни води по потоци, количества, отвеждане след 
„задържателен“ резервоар.

Писмо с изх. № ПД-424(5)/04.03.2021 г. на Директора на РИОСВ-Бургас е получено
от възложители на 08.03.2021 г.
В рамките на указания срок, както и до датата на издаване на настоящото решение, 

изисканата инфирмация не е подадена в РИОСВ-Бургас.
Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства и на основание чл. 5, 

ал.5 от НУРИОВОС

РЕШИХ:

Прекратявам административната процедура за инвестиционно предложение:
„Изграждане на жилищна сграда и сондажен кладенец в ПИ с идентификатор 07079.12.642 
по КК, УПИ II-1, м. 20 по плана на гр. Бургас, м. „Машатлъка“, землище на кв. „Ветрен“, 
община Бургас“, с възложител: Димитричка Маринова.
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Прекратяването на административната процедура с настоящото Решение не 
изключва възможността възложитешп да подаде ново уведомление до компетентния 
орган.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите 
и Административен съд по чл. 133 по АПК, чрез Директорът на РИОСВ -  Бургас в 14- 
дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс.
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