
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-53-П/ /f/JV r £ОС~

За: Инвестиционно предложение /ИП/: „Изграждане на система за капково напояване 
на лозя в ПИ с идентификатори №№ 57491.11.214, 57491.11.278, 57491.11.286, 57491.12.280, 
57491.11.281, 57491,11.282 и 57491.11.131 по КК на град Поморие, община Поморие“ с 
възложител: „Станков и синове“ ООД, е внесено уведомление за инвестиционно 
предложение 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 с вх. № ПД - 
333/07.02.2020 г.

На основание чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/, преписката е изпратена до Басейнова 
Дирекция „Черноморски район“ за становище по чл. 155, ал, 1, т. 23 от Закона за водите.

С писмо с изх. № ПД-333(4) от 19.03.2020г. възложителят е информиран да предостави 
изисканата от БДЧР-Варна допълнителна информация, като в приложение е предоставено 
копие на писмо с изх. №05-10-219(А1) от 13.03.2020г. на БДЧР,

С писмо с вх. № ПД-333(5) от 15.07.2020г., възложителят е внесъл допълнителна 
информация, която отново е недостатъчна съгласно писмо с изх. № 05-10.219(АЗ) от 
07.08.2020г. на БДЧР-Варна.

С писмо с изх. № ПД-333(8) от 11.08.2020г. възложителят е информиран да предостави 
изисканата от БДЧР-Варна допълнителна информация в срок до 10.09.2020г., като в 
приложение е предоставено копие на писмо с изх. №05-10-219(АЗ) от 07.08.2020г. на БДЧР.

С писмо с вх. № ПД-333(10)/07.10.2020г. Възложителят е внесъл в РИОСВ-Бургас 
заявление, че желае да бъде прекратена процедурата за цитираното по-горе инвестиционно 
предложение.

Настоящата молба би могла да се разгледа единствено като искане от страната по чиято 
инициатива е започнала административната процедура да бъде прекратена.

С оглед на изложените по-горе фактически обстоятелства, и на основание чл. 56, ал. 1 от 
Административнопроцесуалния кодекс (АПК)

РЕШИХ:
Прекратявам административната процедура за инвестиционно предложение:

„Изграждане на система за капково напояване на лозя в ПИ е идентификатори №№ 
57491.11.214, 57491.11.278, 57491.11.286, 57491.12.280, 57491.11.281, 57491.11.282 и 
57491.11.131 по КК на град Поморие, община Поморие“

С настоящото Решение не се изключва възможността на възложителя да започне 
нова процедура по реда на Закона за опазване на околната среда.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на 
Административно -  процесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред 
Министъра на околната среда и водите и Административен съд по реда на чл. 133 от 
АПК в 14- дневен срок от съобь
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