
04.07.2014 
Вътрешна експертна 
проверка в РИОСВ по 
компонент Натура 2000: 
Има вероятност ИП да 
окаже значително 
отрицателно въздействие 
върху двете защитени 
зони, в чиито територии 
попада. 

22.07.2014 
Становище по компонент  
Биоразнообразие: ИП 
може да доведе до 
значително въздействие. 

10.06.2014 
РИОСВ Бургас получава 
уведомление за 
инвестиционно 
предложение (ИП) от 
„Макси I“ АД. 

19.06.2014 
РИОСВ уведомява 
инвеститора, че е 
приложима процедура по 
преценяване на 
необходимостта от ОВОС. 

30.06.2014 
По процедура,  
инвеститорът  внася в 
РИОСВ искане за 
преценяване  на 
необходимостта от ОВОС. 

Луксозен 
„къмпинг“  

01.07.2014 
РИОСВ изисква 
становище от Басейнова 
дирекция за управление 
на водите (БДУВ) в 
Черноморски район. 

01.07.2014 
РИОСВ изисква 
становище от Регионална 
здравна инспекция (РЗИ) 
Варна. 
 

Становище по компонент 
Води: Ще бъде изготвено 
след получаване на 
становище от БДУВ. 

15.07.2014 
I становище на РЗИ: 
Изисква се  
допълнителна 
информация по  
4 пункта. 

16.07.2014 
I становище на БДУВ:   
Недопустимост  
на ИП.  
 
 

Вътрешните експертни 
становища остават без 
обратна връзка и не са взети 
предвид за мотивиране на 
решението ! 

24.07.2014 
Вместо да прекрати процедурата на 
основание на недопустимост,  потвърдена 
от компетентен орган, РИОСВ изпраща 
становищата на РЗИ и БУДВ до инвеститора 
с искане на допълнителна информация! 

18.3.2015 г. 1 

КРЪГОВО ДВИЖЕНИЕ С ЕДИНСТВЕН ИЗХОД 
Разкрития на проверката на процедура по преценка на необходимостта от извършване на ОВОС в 

РИОСВ Бургас , която довежда до Решение  №БС-78-ПР/2014 г. „ДА НЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОВОС“   
/отменено от МОСВ  след жалби на природозащитни организации/ 
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29.07.2014 
В РИОСВ постъпва отговор 
от „Макси I“ с нови 
обстоятелства във връзка с 
исканата от РЗИ 
информация. Становището 
за недопустимост на БУДВ е 
игнорирано. 

31.07.2014 
РИОСВ предоставя на РЗИ 
допълнителната 
информация от инвеститора 
с искане за ново становище 
без да приложи 
поисканата от РЗИ на 
15.07.2014 информация: 
становището от БУДВ (за 
недопустимост!) и 
информация за обхвата на 
пясъчните дюни! 

31.07.2014 
РИОСВ изисква ново 
становище от БУДВ на 
основание новите 
обстоятелства, заявени от 
инвеститора. 
 
 

15.08.2014 
Получено II  становище от 
БУДВ, идентично с I 
становище: Недопустимост  
на ИП.  
 
 
 

05.08.2014 
В РИОСВ постъпва писмо от 
инвеститора с приложен 
договор за предпроектни 
проучвания по част ВиК и 
скица. РИОСВ препраща 
същите до РЗИ отново без 
да приложи становището 
за недопустимост от 
БУДВ и информация за 
обхвата на пясъчните 
дюни. 

19.08.2014 
В РИОСВ е получено II 
становище от РЗИ, отново 
настояващо за исканата в l 
становище информация.  
Едва тогава, в същия ден 
РИОСВ изпраща до РЗИ 
двете становища на БУДВ! 
 
 
 
 

19.08.2014 
Не по процедура, РИОСВ 
препраща на инвеститора 
постъпили становища и 
предложения от граждани 
относно ИП и 
необходимостта от ОВОС. 

21.08.2014 
РИОСВ препраща на 
инвеститора второто 
становище на РЗИ Варна с 
повторно искане на 
допълнителна информация. 
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26.09.2014 
След 1 месец пауза РИОСВ 
препраща до БУДВ писмото от 
инвеститора с допълнителна 
информация с искане за 
становище относно 
допустимостта на ИП спрямо 
ПУРБ. 

27.08.2014 
РИОСВ получава писмо от 
инвеститора с допълнителна 
информация с липсваща 
обосновка по отношение на 
постъпилите предложения и 
становища.  
 
 

28.08.2014 
Още на следващия ден РИОСВ 
получава III становище на РЗИ, 
неаргументирано, без да е 
поискано и без да е препратена 
допълнителната информация, 
получена от инвеститора 
предходния ден. Становището 
вече е: "не възразява" срещу ИП.  

30.09.2014 
В РИОСВ е получено III 
становище на БУДВ, според 
което ИП е допустимо. 
Становището е изготвено в 
същия ден, в който е изискано от 
РИОСВ - 26.09.2014 и е общо и 
неаргументирано. 

03.10.2014 
РИОСВ получава писмо от кмета 
на Община Бяла във връзка с 
резултатите от обществения 
достъп, а именно - няма 
възражения относно ИП. 
Писмото е нередовно подписано 
и заведено след края на 
работното време. 

06.10.2014 
РИОСВ издава решение 

ДА НЕ СЕ ИЗВЪРШВА 
ОВОС ЗА ИП.  

 
 


