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

РЕШЕНИЕ № БС-8-П/ //£  ' 0 L  /(ЗГ •

С вх. № ПД-3065/02.12.2016 г. е внесено уведомление 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 за инвестиционно предложение: „Преустройство на 
съществуваща промишлена сграда с идентификатор 46663.502.211.1 по КК на гр. Малко 
Търново във ферма за месодайни телета и закупуване на оборудване” с възложител 
„Странджа Еко 2015“ ЕООД

С писмо на административния орган изх. № ПД-3065/04.01.2017 г. Възложителят е 
уведомен, че инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1 „д“ от Приложение 2, 
към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и 
е получил указания за действията, които следва да предприеме.

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

На основание чл.2а, ал.6 от НУРИОВОС, с напомнително писмо на административния 
орган с изх.№ ПД-3065/21.11.2018 г., до възложителя и определен срок до 14 дни, е указано 
да представи на компетентния орган съответната информация/документация или да внесе 
искане за прекратяване на процедурата. Писмото е получено на 30.11.2018 г. и в законния 
14-дневен срок 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

РЕШИХ:

Прекратявам административното производство по административната преписка по 
процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно 
предложение: „Преустройство на съществуваща промишлена сграда с идентификатор 
46663.502.211.1 по КК на гр. Малко Търново във ферма за месодайни телета и закупуване 
на оборудване” с възложител „Странджа Еко“ ЕООД

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

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и 
водите и Административен съд Бургас, чрез Директора на РИОСВ-Бургас е 14-дневен 
срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс. '[ftа
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