
Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Р Е Ш Е Н И Е  №БС -99- П/ Щ 2019г.

За инвестиционно предложение: „Изграждане на семейна ферма в ПИ с идентификатор 
62459.1.64 по КК на с. Резово, община Царево“ с възложител: Братан Шукеров, 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- 1562 от 11.06.2019 г.

С писмо на РИОСВ-Бургас с изх. № ПД-1562(1)/12.08.2019 г. възложителят е уведомен, че 
представената информация с вх. № ПД-1562 от 11.06.2019 г. е неясна, непълна и недостатъчна и не 
отговаря на изискванията на чл. 4 от НУРИОВОС и няма как да се определи приложимата процедура 
по глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 31 на Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР). За произнасяне от страна на РИОСВ-Бургас е изискано на основание чл. 5, ал. 4 
от НУРИОВОС, в срок до 09.09.2019г. да се внесе в РИОСВ -  Бургас:

- Подробна и ясна информация за основната дейност, която предвиждате да осъществявате в ПИ с 
идентификатор 62459.1.64 по КК на с. Резово, община Царево. Да се формулира и обясни какво ще 
включва т. нар. екотуризъм, който предвиждате да осъществявате в имота.

- Да се опишат подробно броя на постройките, които ще изграждате в имота, както и тяхното 
предназначение.

Съгласно цитираните от ваша страна чл. 18 и чл. 21 от 3033 /записани в характеристиката на ИП 
в Уведомление с вх. № ПД-1562, т. 2, трети абзац/ е необходимо да разясните предвиждате ли дейности, 
свързани с рекултивация на нарушен терен и какви ще са същите.

- Да се представят Разрешителните за водоползване на съществуващите сондажи, издадени от 
БДЧР.

- Да се уточни, цитираното пречиствателното съоръжение за отпадъчни води, което сте посочили в 
информацията, съществуващо ли е или предстои да се изгражда и с какъв капацитет предвиждате да е.

- Да се представи Становище за допустимост на ИП от ОД „Земеделие“- град Бургас.

Изисканата с писмо с изх. № ПД-1562(1)/12.08.2019 г. информация на компетентния орган по 
околна среда не е представена в определения срок.

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

РЕШИХ:

Прекратявам проце,пурата по преценяване на необходимостта от извършване на Оценка на 
въздействие върху околната среда и Оценка за съвместимост за инвестиционно предложение: 
„Изграждане на семейна ферма в ПИ с идентификатор 62459.1.64 по КК на с. Резово, община Царево“ 
с възложител: Братан Шукеров

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

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на Административно — 
процесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на околната среда и водите 
Административен съд по реда на ЧЛ.-133 от АПК^ 14 - дневен срок от съобщаването му.
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