
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-1-П /А ? O i . / i  г •

за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда

С вх. № ПД-783 от 20.08.2020 г. 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/ за инвестиционно предложение „Кланичен пункт за добив на месо от 
едри преживни животни в поземлен имот № 10327.412.2, е. Везенково, община 
Сунгурларе”, с възложител „Златен клас” ЕООД.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 7. буква „е” от Приложение № 2 
на Закона за опазване па околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Разглежданата площ не попада в защитена територия по смисъла на Закона за 
защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното 
разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо разположена е защитена зона BG0000136 
„Река Горна Луда Камчия” за опазване па природните местообитания и на дивата флора и 
фауна, приета е Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/2007г,).

Предвид изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС за постъпилото инвестиционно 
предложение е публикувано съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Бургас, за което 
е съставен констативен протокол. С писмо с изх. № ПД-783/24.08.2020 г. на Директора на 
РИОСВ-Бургас е уведомен кмета на община Сунгурларе.

На основание чл. 4а от НУРИОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция 
„Черноморски район”. Съгласно писмо на БДЧР-Варна с изх. № 05-10-284(А1)/15.09.2020 г. 
за издаване на становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите е необходимо да се 
представи следната допълнителна информация по отношение на:

- обектите на водоснабдяване (капацитет, предвидено ползване, брой работници за всеки 
обект, сезонност);

- източника на питейно-битово водоснабдяване, водоснабдяването на обекта и посочения 
в уведомлението „обществен/контролиран водоизточник, осигуряващ необходимото 
количество течаща вода, отговаряща на изискванията но Наредба № 9 от 2001 г. за 
качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ, бр. 30 от 2001 г.);

- очаквани количества отпадъчни води по потоци, формирани от обекта, количества и 
тип. начин на събиране, отвеждане и третирането им;

- карта/схема в подходящ мащаб е обозначени: границите на обекта, от който се 
генерират отпадъчните води и канализационната мрежа на обекта -  по видове потоци и 
съоръжения към нея, включително е обозначени места за третиране на отпадъчните води.

С писмо с вх. № ПД-783 от 14.12.2020 г. възложителят е представил в РИОСВ-Бургас 
допълнителна информация, която е изпратена за становище до БДЧР-Варна.

Съгласно получено становище от БДЧР-Варна с изх. № 05-10-284(АЗ)/06.01.2021 г. 
инвестиционното предложение е недопустимо спрямо изискванията на Закона за водите и 
заложените в Г1УРБ цели и мерки и не може да се реализира предвид следните нормативни 
изисквания:
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Инвестиционното предложение не предвижда изграждане на необходимите съоръжения 
за пречистване на отпадъчни води и противоречи на чл. 132 от Закона за водите, съгласно 
който лицата, от стопанската дейност на които се образуват отпадъчни води, са длъжни да 
изграждат необходимите пречиствателни съоръжения в съответствие с изискванията за 
заустване във водния обект, когато на съответната територия няма изградена канализационна 
система.

Инвестиционното предложение е в противоречие с посочените в т. I от настоящото 
становище цели и мерки за постигане на добро състояние на водните тела в ПУРБ 2016-2021

С оглед на изложените но-горе фактически обстоятелства, на основание чл. 2а, ал. 1, 
ал. 2 и ал. 3 от НУРИОВОС,

Прекратявам процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч. и на съвместената процедура по 
оценка за съвместимост за инвестиционно предложение „Кланичен пункт за добив на 
месо от едри преживни животни в поземлен имот № 10327.412.2, с. Везенково. община 
Сунгурларе”, с възложител „Златен клас” ЕООД.

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

Решението може да бъде обжалвано пореда на Административнопроцесуалния 
кодекс чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на околната среда и водите и 
Административен съд по реда на чл.133 от АПК,

г.
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