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Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-17- П ( 0 / .  
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху

околната

С вх. № ПД-1278(2) от 15.10.2019 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 /Наредбата за ОВОС/ за инвестиционно предложение „Изграждане на автоматизирана 
система за капково напояване в поземлен имот № 57491.18.165, местност „Кошарите”, гр, 
Поморие, община Поморие и изграждане на собствен водоизточник”, е възложител Росен 
Попов.

На основание чл. 4а, ал. 1 от НУРИОВОС, с писмо с изх. № ПД-1278(3)/18.10.2019г. 
информацията за горецитираното инвестиционно предложение е изпратена до БДЧР-Варна за 
становище по чл. 155, ал. 1т. 23 от Закона за водите.

Съгласно писмо на БДЧР-Варна с изх. № 05-10-182(А1)/28.10.2019 г. представената 
информация е недостатъчна за произнасяне и следва да се допълни.

За предоставяне на необходимата информация директорът на РИОСВ Бургас, с писмо с 
изх. № ПД-1278(5)/30.10.2019 г. е определил срок до 29.11.2019 г. и възложителят е уведомен, 
че съгласно чл. 5, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, ако допълнителната информация не бъде 
предоставена в определения срок, процедурата се прекратява. Копие от писмото на БДЧР- 
Варна с изх. № 05-10-182(А1)/28.10.2019 г. е изпратено до възложителя.

На 14.11.2019 г. възложителят е внесъл в РИОСВ Бургас допълнителна информация, 
която е изпратена за становище до БДЧР.

Получено е становище от директора на БДЧР е изх. № 05-10-182(АЗ)/27.11.2019 г., 
съгласно което инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН 2016- 
2021г.

Предвид изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС за постъпилото инвестиционно 
предложение е публикувано съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Бургас, за което е 
съставен констативен протокол. С писмо с изх, № ПД-1278(10)/19.12.2019 г. на Директора на 
РИОСВ-Бургас е уведомен кмета на Община Поморие.

С писмо на РИОСВ-Бургас изх. № ПД-1278(11 )/19.12.2019г., изпратено до възложителя, на 
основание чл.5, ал.1 от Наредбата за ОВОС е определено, че инвестиционно предложение 
попада в обхвата на т. 1, буква „в“ и т. 2, буква „г“ към чл. 93, ал. 1, т. 1 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 по ОВОС, по реда на чл. 31, ал. 4 от Закон за биологичното разнообразие.

Имотът не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за 
защитените територии, не попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното 
разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо (на 2,69 км) е разположена акваториалната 
граница на защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със 
Заповед № РД-530/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите; Заповед за
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поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД 563/22.07.2014г. (ДВ, 
бр. 67/12.08.2014г.), и на 3,10км защитена зона BG 0000151 „Айтоска планина” за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС № 122/2007г. 
(ДВ, бр. 21/2007г.).

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова 
информация и модели за разпространение на пясъчни дюни по Черноморското крайбрежие е 
установено, че имотът не попада в пясъчни дюни

Повече от 12 месеца след получване на горните указания в РИОСВ-Бургас няма данни за 
предприети действия от страна на възложителя по тяхното изпълнение. В гази връзка с писмо 
с изх. № ПД-1278(12)/26.02.2021 г., компетентият орган по околна среда уведомява 
възложителя Росен Попов, че предвид разпоредбите на чл. 2а, ал. 6 във връзка с чл. 2а, ал. 5, т. 
1 от Наредбата за ОВОС е необходимо да представи в РИОСВ-Бургас изисканата информация 
с писмо изх. № ПД-1278(11)/19.12.2019 г. или да внесе искане за прекратяване на 
процедурата за заявеното инвестиционно предложение в 14 дневен срок от получаване на 
писмото.

Писмо с изх.№ ПД-1278(12)/26.02.2021 г. на РИОСВ-Бургас е получено от възложителя на 
02.03.2021 г.

В указания срок и до датата на издаване на настоящото решение възложителят не е 
представил изисканата информация.

С оглед на изложените по-горе фактически обстоятелства, на основание чл. 2а, ал. 1, ал. 3 
и ал. 5 от Наредбата за ОВОС.

Прекратявам процедурата но 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 „Изграждане на автоматизирана 
система за капково напояване в поземлен имот № 57491.18.165, местност „Кошарите”, гр. 
Поморие, община Поморие и изграждане на собствен водоизточник”, с възложител Росен 
Попов.

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 по чл. 133 от АПК, чрез Директора на РИОСВ-Бургас в 14 -  дневен 
срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс.
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