
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС -  34 -  П/ / Д  ^

С вх. № ПД-1065/31.03.2021г. 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 казан за варене на ракия в УПИ 
XV-388, кв. 42 но плана на с. Трояново, община Камено“.

С писмо, с изх. № ПД-1065(1)/14,04.2022 г., възложителят е уведомен, че представената 
информация е недостатъчна за произнасяне от страна на РИОСВ-Бургас и в срок до 13.05.2022 г. 
същата следва да се допълни, както следва:

1. Документ/и доказващи качеството на възложител на инвестиционното предложение, 
съгласно т. 20 ог § 1 на доп. разпоредби на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). 
Съгласно представената информация е вх. № ПД-1065/31.03.2022 г. са налични:

-  Скица №115/22.02.2022 г., издадена от Община Камено, съгласно която УПИХУ-388, кв. 
42 по плана на с. Трояново е общинска собственост;

-  Нотариален акт за покупко-продажба №182, том X, дело 23, per. № 4162 от 27.04.2004 г. 
издаден от Служба по вписванията -  гр. Бургас, съгласно който собственик па недвижим имот -  
масивна двуетажна сграда, със застоена площ 34 кв.м е Галина Христова.

2. Описание па 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 
(пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема 
дълбочина на изкопите, ползване на взрив.

С вх. № ПД-1065(2)/18.04.2022 г.,Възложитслят представя информация по т. 2 от писмо с 
изх. № ПД-1065(1)/14.04.2022 г. и писмено съгласие на Галина Христова -  собственик на 
масивна двуетажна сграда в УПИ XV-388. кв. 42 по плана на с. Трояново, община Камено. 
Липсва изизсканата информация по т. 1 - документ/и доказващи качеството на възложител на 
инвестиционното предложение, съгласно т. 20 от § 1 на доп. разпоредби на Закона за опазване на 
околната среда (ЗООС), тъй като собственик на УПИ XV-388, кв. 42 по плана на с. Трояново е 
община Камено.

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

Прекратявам администартивната процедура за инвестиционно предложение: 
„Изграждане на казан за варене на ракия в УПИ XV-388, кв. 42 но плана на с. Трояново, 
община Камено“.

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

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