
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Р Е Ш Е Н И Е № БС - 54 - П/ ОЬ 4 /. 2020г.

За инвестиционно предложение ИП „Изграждане на жилищни сгради в ПИ с 
идентификатор 52279.10.430 по КК на с. Константиново, община Камено“с възложители: Атанас 
Манов и съсобственици, 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) с вх. № ПД-1814 от 12.08.2020г.

Постъпилата с Уведомлението информация е непълна и недостатъчна за определяне на 
приложимата процедура по Приложение № 2 към чл. 93.

С писмо на РИОСВ-Бургас с изх. № ПД-1814(1)/21.08.2020г., възложителят е уведомен, че 
при така постъпилата информация няма как да бъде преценено ИП по отношение на 
изискванията на глава шеста от ЗООС и чл.31 на ЗБР, поради което на основание чл. 5, ал. 4 от 
НУРИОВОС е необходимо в срок до 21.09.2020г. да се представи:

1. Становище от Община Камено за предвижданията на проекта на ОУП на Община Камено 
за територията на ИП „Изграждане на жилищни сгради в ПИ с идентификатор 52279.10.430 по КК 
на с. Константиново, община Камено“ с възложители: Атанас Манов и съсобственици

2. Подробна информация за предвиденото застрояване в имота -  брой сгради, площ, 
капацитет и др.

3. За доказване, че притежавате качество на „възложител на инвестиционно предложение“ по 
смисъла на т. 20 от § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда, е 
следвало да представите принципно съгласие на съсобствениците и/или пълномощно за 
процедиране на настоящото ИП. Съгласно представената документация -  Договор за доброволна 
делба на собствена земеделска земя-наследство /том III, вписан №63 от 1998г./, Димитър Манов, 
Янка Павлова и Светла Григорова са собственици на дялове в имота, предмет на настоящото ИП.

С писмо с вх. № ПД-1814(2) от 06.10.2020г., възложителят е входирал допълнителна 
информация, която не е пълна и не отговаря на изисканата е писмо с изх. № ПД- 
1814(1 )/21.08.2020г.на РИОСВ-Бургас.

Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства, на основание чл. 5, ал. 5 от 
НУРИОВОС

РЕШИХ:

Прекратявам процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на Оценка 
на въздействие върху околната среда за ИП: „Изграждане на жилищни сгради в ПИ е 
идентификатор 52279.10.430 по КК на с. Константиново, община Камено“с възложители: Атанас 
Манов и съсобственици

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

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно-процесуалния 
кодекс чрез директора на РИОСВ Бургас пред министъра на околната среда и водите и пред 
Административен съд по чл.133 от АДК в 14-дневен срок от съобщаването му
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