
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС -  44 -  П/ 2022 г. D& Q (d . 
за прекратяване на административна процедура

С вх. № ПД-2719/24.10.2019 г. 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 хидромелиоративно съоръжение за напояване на винени 
лозя разположени в земеделски имоти с идентификатори по КК 57491.14.567, 57491.14.566, 57491.14.229, 
57491.10.173, 57491.10.172, 57491.14.537, 57491.7.286, 57491.7.285, землище на гр. Поморие, община 
Поморие“, с възложител: ЗП Станимир Лимберов.

На основание чл. 4а, ал. 1 от НУРИОВОС, информацията относно горецитираното инвестиционно 
предложение е изпратена до Басейнова Дирекция „Черноморски Район“ -  Варна (БДЧР) за становище по 
чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите. Съгласно писмо с изх. № 05-10-187(А1)/05.11.2019 г., директорът 
на БДЧР информира, че за издаване на становище е необходимо информацията да се допълни.

С писмо с изх. № ПД-2719(3 )/07.11.2019 г. на директора на РИОСВ-Бургас е указано, че 
представената информация е недостатъчна и същата е необходимо да се допълни, съобразно писмо на 
БДЧР с изх. № 05-10-187(А1)/05.11.2019 г.

В РИОСВ-Бургас е представена допълнителна информация, с вх. № ПД-2719(4)/21.11.2019 г. и ПД- 
27 19(6)/27.11,2019 г., която е изпратена за становище до БДЧР.

Съгласно писмо с изх. № 05-10-187(А4)/06.12.2019 г., директорът на БДЧР информира, че за 
издаване на становище за допустимостта на горецитираното инвестиционно предложение е необходимо 
информацията да се допълни. С писмо с изх. № ПД-2719(9)/10.12.2019 г. на директора на РИОСВ-Бургас 
е указано, че е необходимо информацията за инвестиционното предложение да се допълни, съгласно 
писмо на БДЧР с изх. № 05-10-187(А4)/06.12.2019 г.

С напомнително писмо с изх. № ПД-2719(10)/11.09.2020 г., изпратено до възложителя отново е 
указано, че е необходимо информацията за инвестиционното предложение да се допълни, съгласно писмо 
на БДЧР с изх. № 05-10-187(А4)/06.12.2019 г. За предоставяне на допълнителната информация на 
основание чл. 5, ал. 4 от НУРИОВОС е определен срок 30.09.2020 г. Писмото е получено на 15.09.2020 г. 
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 
НУРИОВОС и чл. 56, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)

РЕШИХ:

Прекратявам административната процедура за инвестиционно предложение: „Изграждане на 
хидромелиоративно съоръжение за напояване на винени лозя, разположени в земеделски имоти с 
идентификатори по КК 57491.14.567, 57491.14.566, 57491.14.229, 57491.10.173, 57491.10.172, 
57491.14.537, 57491.7.286, 57491,7.285, землище на гр. Поморие, община Поморие“ с възложител: ЗП 
Станимир Лимберов.

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 к о д е к с . ---------------------я /  '
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