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Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-101-П/ ^  ■

На основание чл.4 ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване оценка на 
въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), е внесено Уведомление с вх. № ПД- 
3160/12.12.2016г. за ИП „Изграждане на склад за съхранение на селскостопанска продукция 
в ПИ с идентификатор 125007, м. „Могилата“, землище град Айтос, община Айтос“ с 
възложител: Нихат Осман

С писмс на административния орган с изх. № ПД-3160(3) от 24.01.2017 г., изпратено 
до възложителя, с копие до кмета на Община Айтос, на основание чл.5, ал.1 от 
НУРИОВОС е определено, че инвестиционното предложение попада в т.10 буква „б“ от 
Приложение № 2 към чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС, поради което следва да се извърши 
преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната 
среда (ОВОС)

С писмо, с вх. № ПД-3160(6) от 06.12.2018 г., от възложителя постъпва в РИОСВ- 
Бургас информацията по чл.6 от НУРИОВОС за преценяване необходимостта от 
извършване на ОВОС.

На основание чл.7, ал.2, т.2, буква „б“ от НУРИОВОС, е направена консултация с 
РЗИ-Бургас по компетентност по отношение степента на значимост на въздействието и 
риска за човешкото здраве.

Съгласно становище с изх.№ 10-39-1/28.12.2018г. от 28.12.2018г. на Директорът на 
РЗИ-Бургас от здравно-хигиенна гледна точка не може да се даде положително становище 
по отношение степента на значимост и риска за човешкото здраве в следствие реализацията 
на разглежданото инвестиционно предложение, предвид което е необходимо да се допълни 
информацията, съгласно писмо на РЗИ Бургас с изх. № 10-39-1/28.12.2018г. от 28.12.2018г.

С писмо на РИОСВ-Бургас с изх. № ПД-3160(11) от 10.01.2019 г. Възложителят е 
уведомен в срок до 11.02.2019г. да внесе поисканата от РЗИ-Бургас допълнителна 
информация, както и за следното:

- Да се представи информация за начина на съхранение и/или предварително 
третиране на селскостопанската продукция. Предвижда ли се използване на охлаждащи 
съоръжения, както и очакват ли се източници на организирани емисии-видове, номинални 
топлинни мопщости и др. Да се опишат подробно съоръженията и дейностите, които се 
предвижда да се осъществяват.

- Необходимо е да се представи информация по отношение на шумовото натоварване 
по време на експлоатацията на обекта. Да се опишат броя и видовете съоръжения, 
източници на шум, както и тяхното местоположение.

В указания срок и до дата на издаване на настоящето решение не е постъпила 
изисканата допълнителна информация.

Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства и на основание чл. 6, 
ал. 4 от Наредбата за ОВОС
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Прекратявам процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за 
инвестиционно предложение: „Изграждане на склад за съхранение на селскостопанска 
продукция в ПИ с идентификатор 125007, м. „Могилата“, землище град Айтос, община 
Айтос“ с възложител: Нихат Осман

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

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно-процесуалния 
кодекс чрез Директора на РИОСВ Бургас пред Министъра на ОСВ и 
Административен съд по реда на чл. 133 от АПК в 14 дневен срок от съобщаването
му.
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