
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-77-П/ 40 /0 . /JAW *

В РИОСВ Бургас е внесено уведомление с вх. № ПД-1203/11.04.2022 г, по 
смисъла на чл.4 ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване оценка на 
въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) за инвестиционно предложение: 
„Изграждане на модулни оранжерии в имоти с идентификатор 00271.7.113 и
00271.7.114 по КК на с. Алекеандрово, община Поморие“ с възложител: Сергей Бахнев 

С писмо на административния орган РИОСВ-Бургас с изх. № ПД- 
1203(1)/21.04.2022 г., възложителят е уведомен, че представената информация е 
непълна и недостатъчна за произнасяне от страна на РИОСВ-Бургас и на основание чл. 
5, ал. 4 от НУРИОВОС е изискано в срок до 26.05.2022 г. да бъде представена следната 
информация: от къде ще бъде осъществено водовземането.

С писмо вх. № ПД-1203(2)/18.05.2022 г. възложителят е внесъл допълнителна 
информация, с която пояснява, че водовземането за напояване на земеделските 
култури, ще бъде осъществено от специализирани автоцистерни, същите ще се пълнят 
във водоплътни резервоари на изчерпване или капково напояване.

С писмо на административния орган РИОСВ-Бургас с изх. № ПД- 
1203(3)/25.05.2022 г., на основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на ОВОС (НУРИОВОС), е изискано становище по чл.155 от Закона за 
водите от Басейнова дирекция „Черноморски район“ относно допустимостта на 
инвестиционното предложение.

Съгласно писмо на БДЧР с изх. № 05-10-716(А1)/31.05.2022 г. представената 
информация не е достатъчна и е необходимо да се допълни, за което е уведомен 
възложителя с писмо изх. № Г1Д-1203(5)/02.06.2022 г. За предоставяне на 
информацията е определен срок до 01.07.2022 г.

С писмо вх. № ПД-1203(6)/03.10.2021 г. Възложителят е внесъл в РИОСВ-Бургас 
допълнителна информация, а именно скица на имот с идентификатор 00271.7.112 по 
КК на с. Алекеандрово, община Поморие. Същата не отговаря на изисканата с писмо 
изх. № ПД-1203(5)/02.06.2022 г.

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

РЕШИХ:

Прекратявам административна процедура за инвестиционно предложение
„Изграждане на модулни оранжерии в имоти е идентификатор 00271.7.113 и
00271.7.114 по КК на с. Алекеандрово, община Поморие“ с възложител: Сергей Бахнев

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.З, п.к.388 
Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200 
e-mail: riosvbs(5)unacs.bE, www.riosvbs.com

http://www.riosvbs.com


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 Административен съд по реда на чл. 133 от 
Административнопроцесуалния кодекс.
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