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

РЕШЕНИЕ № БС -  63 -  П/ j f t ,  / Щ О  <■

С вх. № ПД-2164/29.09.2020 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: Закупуване на специализирана земеделска техника за фуражни 
култури, за извършване на работни операции в рамките на животновъдни стопанства и 
оборудване за съхранение и превоз на прясно мляко за нуждите на членовете на групата на 
производители „Шийп груп - 2016“ ООД.

След преглед на представената информация е установено, че тя е непълна и 
недостатъчна за произнасяне от страна на РИОСВ-Бургас и с писмо с изх. № ПД- 
2164( 1 )/12.10.2020 г,, възложителят е уведомен, че в срок до 06.11.2020 г. е необходимо да 
представи подробна информация относно:

-  дейности, които се предвижда да се извършват в поземлен имот с идентификатор 
80296.13.38 по КККР на с. Сини Рид, община Руен, област Бургас с трайно предназначение 
на земята - земеделска и начин на трайно ползване - нива с изградените в имота масивна 
сграда ■ овчарник, с площ от 504 кв.м. и масивна жилищна сграда;

-  доказателства за качество на възложител на инвестиционно предложение по смисъла 
на §1, т. 20 от ЗООС. Приложеният договор за наем на ПИ 80296.13.38, землище на с. Сини 
рид е без подписи на страните и не е нотариално заверен, не е приложен и нотариален акт 
за собствеността на имота.

Горецитираното писмо е получено на 20.10.2020 г. и до настоящия момент в РИОСВ- 
Бургас не е постъпила исканата информация.

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

Прекратявам процедурата по Глава шеста от ЗООС, в т.ч. и на съвместената 
процедура по оценка за съвместимост за: Закупуване на специализирана земеделска 
техника за фуражни култури, за извършване на работни операции в рамките на 
животновъдни стопанства и оборудване за съхранение и превоз на прясно мляко за нуждите 
на членовете на групата на производители „Шийп груп - 2016“ ООД.

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

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и

от НУРИОВОС

РЕШИХ:

Административен съд Бургас, чрез Директора на РИОСВ -  Бургас в 14-дневен срок от 
съобщаването му на заинтересс
кодекс.
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