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РЕ ПУБ ЛИКА  Б Ъ Л Г А Р И Я
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-20-П jpQ 0 tf/A Г ‘
за нрекратмванс на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда

С »х. № ПД-918/22.04.2020 г. е внесено уведомление по смисъла на чл. 4, ал. 1 от 
Наредбата за условията и реда за извършване па оценка па въздействието върху околната 
среда /НУРИОВОС/ за инвестиционно предложение „Монтиране на модулен обект за 
преработка на мляко и модулен обект за месо и месни продукти, транжиране на месо и 
кланичен пункт в УПИ 1-69, 70 и 71. кв.52, е. Бата. община Поморие“, с възложител: ЕТ ЗП 
Стойко Иванов

Па основание чл. 4а. ал. 1 от НУРИОВОС, с писмо па административния орган с изх. 
№ Г1Д-918(1 )/24.04.2020 г. информацията за горени i праното инвестиционно предложение е 
изпратена до БДЧР-Варна за становище по чл. 155, ал. 1т. 23 от Закона за водите.

Съгласно писмо на БДЧР с изх. № 05-10-244(А1)/04.05.2020 г. за издаване на 
становище е изискана следната информация:

• Координатен регистър на характерните точки в цифров вид на имота за уточняване 
на местоположението му;

• 11редвидсн брой на работниците при реализиране на ИП;
• Количество на отпадъчните води по потоци: битово-фекални; от модулен обект за 

преработка на мляко; от модулен обект за месо и месно продукти;
• Данни за количеството вода предвидена за напояване на животни и описание на пътя 

на водата от мястото па образуване до мястото на използване;
• Карта/схема в подходящ мащаб с обозначени: границите па обекта, от които се 

генерират отпадъчните води и канализационна мрежа па обекта -  по видове потоци 
и съоръжения към нея в различни цветове, включително и обозначени местата за 
третиране па отпадъчните води;

С писмо на административния орган изх. № ПД-918(3)05.05.2020 г. Възложителят е 
уведомен, че в срок до 29.05.2020 г., на основание чл. 5, ал. 4 ат НУРИОВОС е необходимо 
да представи допълнителна информация, съгласно писмо на БДЧР с изх. №05-10- 
244(А 1)/04.05.2020 г.

С писмо вх. №Г1Д-918(4) 15,05.2020 г. Възложителят е внесъл поисканата 
до 11 шI н ителI ш информ ация.

С писмо на административния орган изх, № N/(-918(5)19.05.2020 г. информацията е 
изпратена до БДЧР-Варна за становище по чл. 155, ал. 1т. 23 ог Закона за водите.

Съгласно писмо на БДЧР с изх. № 05-10-244(АЗ)26.05.2020г. но отношение на 
формираните води от санитарните възли и работни помещения се предвижда същите да се 
отвеждат към изтребиш яма. Предложеният вариант за събиране на смесен поток отпадъчни 
води от HI I е неприемлив.

С писмо на административния орган изх. № ПД-918(7)28.05.2020 г. Възложителят е 
уведомен, че в срок до 30.06.2020 г., на основание чл. 5, ал. 4 ат НУРИОВОС е необходимо 
да предложи алтернативен вариант, съответстващ на изискванията на Закона за водите, за 
отвеждане и пречистване на отпадъчните води, които ще се формират в резултат от 
реализацията на инвестиционно то предложение.
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C писмо вх. №ПД-9 18(8) 16.08.2020 i. Възложителят е внесъл поисканата 
допълнителна информация.

С писмо на административния орган изх. № 11Д-918(9)18.06.2020 г. информацията е 
изпратена до БДЧР-Вариа за становище но чл. 155, ал. 1т. 23 от Закопа за води те.

Съгласно писмо с изх. № 05-10-244(А5)23.06.2020г. Басейнова дирекция 
..Черноморски район“ потвърждава становище с изх. №05-10-244(АЗ)26.05.2020г. по 
отношение па формираните води от санитарните възли и работни помещения се предвижда 
същите да се отвеждат към изгребна яма. Предложеният вариант за събиране па смесен 
поток отпадъчни води от инвестиционното предложение отново е неприемлив.

С писмо на административния орган изх,№ПД-918(11)26.06.2020г. Възложителят е 
уведомен, че в срок до 31.07.2020 г., на основание чл. 5. ал. 4 ат НУРИОВОС е необходимо 
да представи допълнителна информация, съгласно писмо на БДЧР с изх. №05-10- 
244(А 1 )/04.05.2020г.

Писмото е получено на 01.07.2020 г. и в рамките на указания срок, как го и до датата 
на издаване на настоящото решение, изисканата инфирмация не е подадена в РИОСВ- 
Бургас.

Въз основа па изложените по-горс фактически обстоятелства и на основание чл. 5. 
ал.5 от НУРИОВОС

РЕШИХ:

Прекратявам процедурата започнала по реда па глава шеста от ЗООС, вкл. 
съвместената процедура но чл.31 от ЗБР за инвестиционно предложение „Монтиране 
па модулен обект за преработка на мляко и. модулен обект за месо и месни продукти, 
транжиране па месо и кланичен пункт в УПИ 1-69. 70 и 71, кв.52. с. Ьата, община 1 юморие“, 
с възложител: ЕТ ЗП Стойко Иванов

Прекратяването на процедурата с настоящото Решение не изключва 
възможността възлож ителят да подаде ново уведомление до компетентния орган.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда н водите 
а Административен съд Бургас, чрез Директорът на РИОСВ  -  Бургас в 14-дневен срок 
от съобщаването му на заинтересованите лица но реда на 
Административионроцесуалния кодекс.

ИНЖ. ЗИНЕЛ СТОЙКОВА 
И.Д. ДИРЕКТОР ИЛ РИОСВ -  БУРГ 
Заповед №840/23.06.2021 г. на
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