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Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ JVs БС-12-П/ ■

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

С вх. № ПД-2649 от 11.10.2021 г. е внесено в РИОСВ-Бургас 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 „Изграждане на вилна сграда и сондаж в 
поземлен имот с идентификатор 07079.17.1712 по КК на гр. Бургас, кв. Рудник, община Бургас”, 
с възложител Димитър Минчев.

Предвид изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (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- 
2649(3)/02.11.2021 г. на Директора на РИОСВ-Бургас е уведомен кмета на Община Бургас.

На основание 4а, ал. 1 от НУРИОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция 
„Черноморски район” - БДЧР във връзка с чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите. Съгласно 
получено становище от БДЧР с техен изх. № 05-10-547/А1/ от 30.11.2021 г. инвестиционното 
предложение е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН 2016-2021 г., Закона за водите и 
подзаконовите нормативни актове.

С писмо на РИОСВ-Бургас с изх. № ПД-2649(6)/06.12.2021г., изпратено до възложителя, с 
копие до Община Бургас на основание чл. 5, ал. 1 от НУРИОВОС е определено, че 
инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 2, буква „г“ към чл. 93, ал. 1, т.1 от ЗООС, 
поради което следва да се проведе процедура по преценяване на необходимостта от извършване 
на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на процедура по преценяване 
на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитени зони, която се извършва чрез 
процедурата по ОВОС, по реда на чл. 31, ал. 4 от Закон за биологичното разнообразие.

С вх. № ПД-2649(7)/15.12.2021 г. е внесено Искане за преценяване на необходимостта от 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от НУРИОВОС, с писмо с изх. № ПД- 
2649(8)/22.12.21 г., с цел осигуряване на обществен достъп, информацията за преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС е публикувана на интернет страницата на РИОСВ- 
Бургас, за което е съставен констативен протокол. В рамките на нормативно определения 14- 
дневен срок не са постъпили становища, мнения и възражения от заинтересовни лица/ 
организации.

На основание чл. 7, ал. 2, т. 2 буква „б” и т. 4 от НУРИОВОС информацията за преценяване 
на необходимостта от извършване на ОВОС е изпратена до РЗИ-Бургас за становище по 
компетентност по отношение степента на значимост на въздействието и риска за човешкото 
здраве от реализацията на инвестиционното предложение.

С писмо с изх. № ПД-2649(9)/22.12.2021 г. на РИОСВ-Бургас е уведомен кмета на община 
Бургас за постъпилата информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС 
и задълженията му съгласно чл. 6, ал. 10 от НУРИОВОС.

С писмо с изх. № ПД-2649(10)/22.12.2021 г., възложителя е уведомен, че информацията по 
Приложение 2 от НУРИОВОС е изпратена за становище до РЗИ-Бургас. Съгласно чл. 7, ал. 4 от 
НУРИОВОС, времето за провеждане на консултации със специализираните ведомства, не се
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включва в указания в чл. 93, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда едномесечен срок за 
произнасяне от РИОСВ-Бургас по внесеното искане.

Съгласно получено писмо от РЗИ-Бургас с техен изх. № 10-216-1/31.12.2021 г., представената 
информация е недостатъчна за произнасяне със становище и следва да се допълни, за което 
възложителят е уведомен, като му е изпратено копие от писмото на РЗИ. За предоставяне на 
необходимата информация РИОСВ Бургас е определила срок до 05.02.2022 г. и възложителят е 
уведомен, че съгласно чл. 6, ал. 4 от НУРИОВОС, ако допълнителната информация не бъде 
предоставена в определения срок, процедурата по разглеждането на искането се прекратява.

С писмо е изх. № 32-00-933/1/ от 06.01.2022 г. на Община Бургас, уведомява, че е осигурен 
обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС 
по Приложение № 2 към чл.6 от НУРИОВОС. В 14-дневния нормативно определен срок не са 
постъпили становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации.

На 03.02.2022 г,, възложителят е внесъл допълнителна информация, която е изпратена за 
становище до РЗИ-Бургас.

Съгласно получено писмо от РЗИ-Бургас е техен изх. № 10-216-3/25.02.2022 г. представената 
информация е недостатъчна за произнасяне със становище и следва да се допълни, за което 
възложителят е уведомен, като му е изпратено копие от писмото на РЗИ. За предоставяне на 
необходимата информация РИОСВ Бургас е определила срок до 31.03.2022 г. и възложителят е 
уведомен, че съгласно чл. 6, ал. 4 от НУРИОВОС, ако допълнителната информация не бъде 
предоставена в определения срок, процедурата по разглеждането на искането се прекратява.

С писмо с вх. № ПД-2649(18)/07.03.2022 г., възложителят заявява, че желае да прекрати 
образуваното административно производство.

Заявлението би могло да се разгледа единствено като искане от страната, по чиято 
инициатива е започнало административното производство, то да бъде прекратено.

С оглед на изложените по-горе фактически обстоятелства, на основание чл. 56, ал. 1 от 
Административнопроцссуалния кодекс (АПК) и чл. 2а, ал. 1 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 „Изграждане на вилна сграда и сондаж 
в поземлен имот с идентификатор 07079.17.1712 по КК на гр. Бургас, кв. Рудник, община 
Бургас”, с възложител Димитър Минчев.

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 съобщаването му на 
заинтересованите лица по реда чл.133 от Административнопроцесуалния кодекс чрез 
Директора па РИОСВ-Бургас пред Административен съд.
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