
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС -  27 -  П/ / Ш - Д г  
за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда

С вх. № ПД-2068/12.08.2021 г., ГЩ-2087/13.08.2021 г. и ПД-2181/13.08.2021 г. са внесени 
в РИОСВ-Бургас Уведомления по смисъла на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на ОВОС (НУРИОВОС) за инвестиционно предложение: „Водовземане от тръбни 
кладенеци ТК1, ТК2 и ТКЗ, разположени в ПИ с идентификатор 67800.1.253 по КК, местност 
„Герени“, землище на гр. Созопол, община Созопол“, с възложители: „Люкос
Проггьртис“ЕООД, „САС Инженеринг АА“ ЕООД и „Българска Пътно-Строителна Компания“ 
ЕООД. Видно от представената документацията, трите инвестиционни предложения ще се 
реализират в един имот, поради което компетентния орган -  РИОСВ-Бургас обединява трите 
процедури в една.

На основание чл. 4а, ал. 1 от НУРИОВОС информацията относно горецитираното 
инвестиционно предложение е изпратена до Басейнова Дирекция „Черноморски Район“ -  Варна 
(БДЧР), за становище по чл. 155, ал. 1, т.23 от Закона за водите.

Съгласно получени писма с изх. № 05-10-482(А1)/30.08.2021 г„ №05-10-
483(А1)/30.08.2021 г. и №05-10-493(А1)/31.08.2021 г. на Директора на БДЧР, инвестиционното 
предложение е допустимо от гледна точка на ПУРН и ПУРБ 2016-2021 г., при спазване на 
определени условия, посочени в становищата.

Предвидените дейности свързани с реализацията на инвестиционното предложение 
попадат в обхвата на т. 1, буква „в”, от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и 
съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 инвестиционното предложение подлежи на преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Поземлен имот е идентификатор 67800. 1.235 по КККР на гр. Созопол попада в границата 
на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии - природна 
забележителност „Пясъчните дюни между къмпингите „Златна рибка“ и „Градина“, землище на 
гр. Созопол, обявена със Заповед № 2109/20.12.1984 г. на КОПС( ДВ бр. 3/1985 г . ), промяна в 
режима на дейности със Заповед № РД-547/09.07.2012 г. (ДВ. бр. 57/2012 г.) и актуализация на 
площта със Заповед № РД-536/30.09.2016 г (ДВ, бр. 83/2016 г.) на министъра на околната среда 
и водите.

Попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното 
разнообразие, BG0000146 „Плаж Градина- Златна рибка“ за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-285/31.03.2021 г. на 
министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 45/28.05.2021 г.).

Според наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация, вкл. модели за 
разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие се 
установява, че в ПИ с идентификатор 67800.1.253 по КККР на гр. Созопол, общ. Созопол 
попада в сиви пясъчни дюни.

Във връзка с горното, ИП „Водовземане от тръбни кладенци ТК1, ТК 2 и ТК 3, 
разположени в поземлен имот с идентификатор 67800.1.235 по КК на гр. Созопол, местност 
„Герени“, общ. Созопол“ е недопустимо на основание чл. 31, ал. 25 от Закона за биологичното 
разнообразие.
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С оглед на изложените по-горе фактически обстоятелства, на основание чл. 31, ал. 25 
от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2а, ал. 1 и ал. 3 от НУРИОВОС,

Прекратявам процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч. и на съвместната процедурата по 
оценка за съвместимост за инвестиционно предложение: „Водовземане от тръбни
кладенеци ТК1, ТК2 и ТКЗ, разположени в ПИ с идентификатор 67800.1.253 по КК, местност 
„Герени“, землище на гр. Созопол, община Созопол“, с възложители: „Лкжос
Пропъртис“ЕООД, „САС Инженеринг АА“ ЕООД и „Българска Пътно-Строителна Компания“ 
ЕООД.

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

Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд Бургас, чрез 
Директора на РИОСВ  -  Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите 
лица по реда на чл. 133 от Административнопроцесуалния кодекс.
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