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Р Е Ш Е Н И Е № Б С -  2 -II/

С вх. № ПД-2700/22.10.2019 г. в РИОСВ Бургас е постъпило уведомление по 
смисъла на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4 от 
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда (НУРИОВОС) за инвестиционно предложение „Изграждане на 
производствено-техническа база за сигнално-охранителна техника - нарязване на 
зададен размер на елементи за външни облицовки от алуминиеви композитни 
материали и от естествен камък, гранит, складиране, експедиция и офис в ПИ с 
идентификатор 07079.2.1729, местност „Келева нива“, землище на гр. Бургас“ с 
възложител „СОТ-СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА“ ЕООД

С писмо изх. № ПД-2700(1)/01.11,2019 г, РИОСВ-Бургас уведомява 
Възложителя, че представената информация е непълна и недостатъчна съобазно 
изискванията на чл. 4, ал. 3 от НУРИОВОС и на основание чл. 5, ал. 4 от Наредбата е 
необходимо в срок да 20.11.2019 г. да се представи допълнителна информация 
относно отпадъците, които ще се генерират при строителството и експлоатацията на 
обекта и начина на третиране съгласно чл. 11 от Закона за управление на отпадъците.

С вх. №ПД-2700(2)/12.11.2019 г. възложителят е представил допълнителна 
информация.

С писмо изх. № ПД-2700(3)/09.12.2019 г. възложителят е уведомен, че 
заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 10“б“ 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. 
Дадени са указания за действията, които „СОТ-СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА 
ТЕХНИКА“ ЕООД трябва да предприеме за извършване на преценката.

Повече от 12 месеца възложителят не е изпълнил дадените му указания с писмо 
изх. № ПД-2700(3)/09.12.2019 г.

На основание чл.2а, ал. 6 от НУРИОВОС е напомнигелно писмо на 
административния орган с изх. № ПД-2700(4)/ 08.01.2021 г. възложителят е уведомен, 
че в 14 дневен срок е необходимо да внесе съответната информация/документация 
или искане за прекратяване на процедурата.

С вх. № ПД-2700(5)/20.01.2021 г. възложителят е заявил желание за 
прекратяване на процедурата по преценяване на необходим ост от извършване на 
ОВОС. Същото би могло да се разгледа единствено като искане о страната, по чиято 
инициатива е започнало прекратяване на административното производство.

Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства и на основание 
чл. 56, ал. 1 от Административнопроцесуапния кодекс

Прекратявам процедурата по преценяване на необходим ост от извършване 
на ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на производствено-техническа 
база за сигнално-охранителна техника - нарязване на зададен размер на елементи за
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външни облицовки от алуминиеви композитни материали и от естествен камък, 
гранит, складиране, експедиция и офис в ПИ е идентификатор 07079.2.1729, местност 
„Келева нива“, землище на гр. Бургас“ с възложител „СОТ-СИГНАЛНО- 
ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА“ ЕООД

Прекратяването процедурата с настоящото решение не изключва 
възможността възложителят да инициира нова процедура пред компетентния 
орган.

Решението може да бъде обжалвано по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ Бургас пред 
Министъра на околната среда и водите и Административен съд по чл. 133 от 
АПК в 14 дневен срок от обявяването
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