
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-ЗО-П jtf.vs №г-
за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване 

на оценка на въздействието върху околната среда

С вх. № ПД-2999 от 22.11.2018 г. е внесено 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: „Изграждане на производствена складова сграда, имот 
№134006, местност „Могилата“ по КВС на гр. Айтос, община Айтос“ с възложител: 
Гюлбие Хайрула

След преглед на представената информация е установено, че тя е непълна и 
недостатъчна за произнасяне от страна на РИОСВ-Бургас и с писмо с изх. № ПД-2999(1) 
от 06.12.2018г„ възложителят е уведомен, че:

Съгласно Закона за водите, препращащ към Закона за устройство на територията, 
отвеждането на отпадъчни води във водоплътни изгребни ями, отговарящи на 
техническите и санитарно хигиенните изисквания, се допуска единствено за обекти, 
формиращи бигово-фекални отпадъчни води в границите на населени места и селищни 
образувания със зони за ниско застрояване или в части от тях без изградена 
канализационна система.

Във връзка с гореизложеното, предложеният вариант за отвеждане и пречистване на 
отпадъчните води от предвидените за изграждане на производствена-складова сграда в 
изгребна яма е неприемлив.

На основание чл. 5, ал. 4 от НУРИОВОС е указано в срок до 28.12.2018 г. да 
предложите:

• вид и очаквани прогнозни количества отпадни води.
• 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 инвестиционното предложение.

• подробна информация за дейностите, които възложителят предвижда да извърши 
във връзка с реализацията на ИП -  вид, капацитет, обща използвана площ.

• становище от главният архитект на община Айтос, по отношение на допустимостта 
на инвестиционното предложение, съгласно одобрения ОУП за съответната 
територия на общината.

В рамките на указания срок, както и до датата на издаване на настоящото решение, 
изисканата информация не е подадена в РИОСВ-Бургас.

Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства и на основание чл. 5, 
ал.5 от НУРИОВОС
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РЕШИХ:

Прекратявам процедурата 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: „Изграждане на производствена складова сграда, имот 
№134006, местност „Могилата“ по КВС на гр. Айтос, община Айтос“ с възложител: 
Гюлбие Хайрула

Прекратяването на процедурата с настоящото Решение не изключва възможността възложителят да подаде ново уведомление до компетентния орган.Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Бургас, чрез Директорът на РИОСВ Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
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