
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-69-П/ М  . 0 $ .
за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.4 ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване оценка на 
въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), Неждет Смаил, с вх. № ПД- 
1916/26.07.2021 г., уведомява Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ- 
Бургас) за инвестиционно предложение: „Изграждане на авторемонтна работилница и 
съпътстваща инфраструктура -  водоснабдяване и електрозахранване в поземлен имот с 
№029034, местност „Меше баа“, землище с. Ръжица, община Руен”.

С писмо на административния орган на РИОСВ-Бургас с изх. № ПД- 
1916(1)/12.08.2021 г., изпратено до възложителя, с копие до кмета на Община Руен, на 
основание чл.5, ал.1 от НУРИОВОС е определено, че инвестиционното предложение 
попада в т.Ю буква „б“ от списъка с категориите дейности по Приложение № 2 към чл.93, 
ал.1, т.1 от ЗООС, поради което следва да се извърши преценяване на необходимостта от 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

С цел осигуряване на обществен достъп, информацията е публикувана на интернет 
страницата на РИОСВ - Бургас за което има съставен констативен протокол.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на 
защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии не попада в границите 
на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е 
разположена защитена зона BG0000151 „Айтоска планина” за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1018/17.12.2020 г. на 
министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.17/2021г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за 
ОС и подлежи на процедура по оценка на съвместимостта му с предмета и целите на 
опазване на защитените зони по реда на чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от Закона за 
биологичното разнообразие.

Съгласно изискванията на чл.95 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), с 
писмо на административния орган на РИОСВ-Бургас с изх. № ПД-1916(2)/18.08.2021 г., 
уведомява Община Руен за постъпило уведомлението за ИП.

С писмо вх. № ПД-1916(3)/01.09.2021 г., Община Руен уведомява РИОСВ-Бургас, че 
уведомлението е публикувано на интернет страницата на Община Руен.

Повече от 12 месеца не са изпълнени от възложителя дадените му указания от 
компетентния орган.

На основание чл.2а, ал.6 от НУРИОВОС, е изпратено до възложителя напомнително 
писмо с изх.№ Г1Д-1916/(2021 г.)(4)/22.08.2022 г„ като е определен срок от 14 дни, да 
представи на компетентния орган съответната информация/документация, изискана е писмо 
с изх. №ПД-1916(11)/12.08.2021 г. или да внесе искане за прекратяване на процедурата.

Писмото е получено на 31.08.2022 г. и в рамките на указания срок, както и до датата 
на издаване на настоящото решение не е постъпвала съответната информация от 
Възложителя.

Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства и на основание чл.2а, 
ал.З, във връзка с чл.2а, ал.5, т.1 и ал. 6 от НУРИОВОС
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РЕШИХ:

Прекратявам процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч. и на съвместената процедурата 
по оценка за съвместимост за инвестиционно предложение: „Изграждане на 
авторемонтна работилница и съпътстваща инфраструктура -  водоснабдяване и 
електрозахранване в поземлен имот е №029034, местност „Меше баа“, землище с. Ръжица, 
община Руен” с възложител: Неждет Смаил

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

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от обявяването му, чрез 
Директора на РИОСВ-Бургас пред съответния Административен съд по реда на чл. 
133 от Административнопроцесуалния кодекс.
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