
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-З-П A  0 - ( J ^  '

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

С вх. № ПД-203 от 24.01.2020 г. е внесено уведомление но 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 „Извършване на дейности но събиране, 
съхранение и третиране на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства 
/ИУМПС/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, негодни за 
употреба батерии и акумулатори /НУБА/ и отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/ в 
поземлен имот № 81178.51.22 по КК на гр. Черноморец, местност „Мина Росен”, община 
Созопол”, с възложител ’’Илко Кар” ЕООД.

Предвид изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС за постъпилото инвестиционно 
предложение е публикувано съобщение па интернет страницата на РИОСВ-Бургас, за което 
е съставен констативен протокол. С писмо с изх. № ПД-203(1)/28,01.2020 г. на Директора 
на РИОСВ-Бургас е уведомен кмета на община Созопол.

Поземлен имот с идентификатор 81178.51.22 по КК на гр. Черноморец, м. „Мина Росен”, 
община Созопол не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените 
територии. Попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие 
(Натура 2000 място) - защитена зона BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, 
обявена със Заповед №РД-530/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите; 
Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД- 
563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.). При извършената проверка за допустимост по реда 
на чл. 12, ал. 2 във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че 
инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002077 
„Бакърлъка” за опазване на дивите птици, определен със заповедта й за обявяване.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова 
информация (КВС/КК. горска карта) и модели за разпространение на дюнни природни 
местообитания по Черноморското крайбрежие, е установено, че не се засяга площ с 
характеристика на пясъчни дюни.

С писмо на РИОСВ-Бургас изх. № Г1Д-203(2)/07.02.2020г., изпратено до възложителя, с 
копие до кмета па община Созопол, на основание чл.5, ал.1 от НУРИОВОС с определено, че 
инвестиционно предложение попада в обхвата на т.11, буква „д“ от Приложение № 2 към 
чл. 93, ал. 1, т.1 и т.2 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 но ОВОС, по реда на чл. 31, ал. 4 
от Закона за биологичното разнообразие. Съгласно чл.5, ал. 2 от НУРИОВОС е публикувано 
съобщение за иневстиционното предложение на интернет страницата на РИОСВ-Бургас, за 
което е съставен протокол за оповестяване.

С писмо с изх. № ЕО-Сз-139-1/25.02.2020 г. на зам. кмета на община Созопол са 
изпратени:
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- Становище с изх. № 126/19.02.2020г. на кмета на гр. Черноморец, съгласно което няма 
постъпили становища, мнения и възражения срещу реализацията на инвестиционното 
предложение, за което е проведено и обсъждане с гражданите на с. Атия.

- Възражения от жители на с. Атия и симпатизанти на сдружение „Чиста Атия”.
С вх. № Г1Д-203(4)/09.03.2020 г. с 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 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 заиитересовни лица/ организации.

С писмо с изх. № ПД-203(6)/11.03.2020 г. на РИОСВ-Бургас е уведомен кмета на община 
Созопол за постъпилата информацията за преценяване на необходимостта от извършване на 
ОВОС и задълженията му съгласно чл. 6, ал. 10 от НУРИОВОС.

На основание чл. 7, ал. 2, т. 2 буква „б” 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- 
203(5)/11.03.2020 г.

Съгласно постъпило писмо с изх. № 10-30-1/26.03.2020 г. на РЗИ-Бургас представената 
информация е непълна за издаване на становище по отношение степента на значимост на 
въздействието и риска човешкото здраве при реализацията на инвестиционното предложение 
е необходимо документацията да се допълни.

Съгласно писмо на Община Созопол, с изх. ЕО-Сз-227-1 от 27.03.2020 г„ е осигурен 
обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на 
ОВОС по Приложение № 2 към чл.6 от НУРИОВОС. В 14-днсвпия нормативно определен 
срок не са постъпили становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации.

С писмо с изх. № ПД-203(10)/27.03.2020 г., възложителят е уведомен, че представената 
информация е недостатъчна за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. 
поради което с необходимо на основание чл. 6, ал, 3 от НУРИОВОС да бъде допълнена в 
срок до 27.04.2020 г., към което е приложено и копие от писмо на РЗИ-Бургас с изх. № 10-30- 
1/26.03.2020 г.

С писмо с вх. № ПД-203(11)/27.04.2020 г. възложителят с представил допълнителна 
информация.

С писмо на РИОСВ-Бургас с изх. ПД-203(12)/28.04.2020 г. същата е изпратена за 
становище до РЗИ-Бургас.

Съгласно постъпило писмо с изх. № 10-30-3/11.05.2020 г. на РЗИ-Бургас не е представена 
информация по т.1 и т. 2, изискана с писмо на РЗИ-Бургас с изх. № 10-30-1/26.03.2020 г.

С писмо с изх. № ПД-203(15)/21.05.2020 г., възложителят е уведомен, че представената 
информация е недостатъчна за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, 
поради което е необходимо на основание чл. 6, ал. 3 от НУРИОВОС да бъде допълнена в 
срок до 19.06.2020 г., към което е приложено и копие от писмо на РЗИ-Бургас с изх. № 10-30- 
3/11.05.2020 г.

С вх. УЬ ПД-203(17)/02.06.2020 г. възложителят е представил допълнителна информация, 
която е изпратена за становище до РЗИ-Бургас.

Съгласно становище на Регионална здравна инспекция -  Бургас с изх. № 10-30- 
5/17.06.2020 г./ при реализацията на инвестиционното предложение съгласно заложените 
параметри и предвидени мерки, сс очаква възникване на риск за човешкото здраве, тъй
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като инвестиционното предложение на отговаря на ПУП. Не са спазени изискванията 
на чл. 38(1) от ЗУО и чл. 3(1) от Наредба № 7 от 24.08.2004 г. за изискванията, па които 
трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на 
отпадъци (Площадките за третиране на отпадъци се отреждат с влязъл в сила ПУП), 
изработен и одобрен по реда на глава седма, раздел III от Закона за устройство на 
територията).

Във връзка с горното Директорът на РИОСВ-Бургас е издал Решение № БС-45- 
ПР/07.07.2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда с характер да се извърши ОВОС.

С писмо с вх. № ПД-203(26)/27.11.2020 г. възложителя заявява, че желае да прекрати 
образуваното административно производство.

11астоящото заявление би могло да се разгледа единствено като искане от страната, по 
чиято инициатива с започнало административното производство, то да бъде прекратено.

С оглед на изложените по-горе фактически обстоятелства, иа основание чл. 56, ал. 1 
от Административнопроцссуалния кодекс (АПК) и чл. 2а, ал. 1 и ал. 3 от НУРИОВОС,

РЕШИХ:

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 „Извършване на дейности по 
събиране, съхранение и третиране на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни 
средства /ИУМПС/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, 
негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/ и отпадъци от черни и цветни метали 
/ОЧЦМ/ в поземлен имот № 81178.51.22 по КК на гр. Черноморец, местност „Мина Росен”, 
община Созопол“, е възложител ”Илко Кар” ЕООД.

Прекратяването иа процедурата с настоящото решение не изключва 
възможността възложителят да подаде ново уведомление до 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 реда на чл.133 от АПК.

ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА 
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС
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