
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-2-П/ 0 4 ' £ 0 / $ ^ '
за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.4 ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване оценка на 
въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), „СОТ-Сигнално-охранителна техника“ 
ЕООД, с вх. № ПД-3271/27.10.2022 г., уведомяват Регионалната инспекция по околната 
среда и водите (РИОСВ-Бургас) за инвестиционно предложение: „Изграждане на 
производствено-техническа база за сигнално-охранителна техника, производство на 
облицовъчни фасадни елементи от алуминиеви композитни материали, механична обработка 
на алуминиеви профили, складиране, експедиция и офис и прилежащата техническа 
инфраструктура в имот с идентификатор 07079.2.1729 по КК на гр. Бургас, местност „Келева 
нива“, община Бургас“.

Имотът не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените 
територии. Попада в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000 места BG0000270 
„Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. (ДВ, 
бр. 108/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-309/31.03.2021 г. за опазване на 
дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 
48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите. 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 ИП е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0000270 „Атанасовско 
езеро” за опазване на дивите птици и за опазване на дивите птици и за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова 
информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по 
Черноморското крайбрежие, е установено, че площта на имота няма характеристика на 
пясъчни дюни.

С писмо на административния орган изх. № ПД-3271(1)/18.11.2022 г., изпратено до 
възложителя, с копие до кмета на Община Бургас, на основание чл.5, ал.1 от НУРИОВОС е 
определено, че инвестиционното предложение попада в т.10 буква „б“ от списъка с 
категориите дейности по 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).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС 
и подлежи на процедура по оценка на съвместимостта му с предмета и целите на опазване на 
защитените зони по реда на чл.31, ал.4, във връзка е чл.31, ал.1 от Закона за биологичното 
разнообразие.

Съгласно изискванията на чл.95 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), с 
писмо на административния орган на РИОСВ-Бургас е изх. № ПД-3271(2)/25.11.2022 г., 
уведомява Община Бургас за постъпило уведомлението за ИП.
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С писмо вх. № ПД-3271(3)/12.12.2022 г., възложителят е внесъл в РИОСВ-Бургас 
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 заинтересовани лица/организации.

На основание чл.7, ал.2, т.2, буква „б“ от НУРИОВОС, с писмо изх. № ПД- 
3271(4)/16.12.2022 г. на РИОСВ Бургас информацията за преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС е изпратена до РЗИ-Бургас за становище по компетентност.

На основание чл.7, ал.2, т.4 от НУРИОВОС, с писмо изх. № ПД-3271(5)/16.12.2022 г. на 
РИОСВ Бургас информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е 
изпратена до БДЧР за становище по компетентност.

С писмо с изх. № ПД-3271(6)/16.12.2022 г. на РИОСВ-Бургас е уведомен кмета на 
община Бургас за постъпилата информацията за преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС и задълженията му съгласно чл. 6, ал. 10 от НУРИОВОС.

С писмо с изх. № ПД-3271(7)/16.12.2022 г., възложителя е уведомен, че информацията 
по Приложение №2 към чл.6 от НУРИОВОС е изпратена за становище до специализираните 
ведомства.

Съгласно получено писмо с изх. № 10-412-1/21.12.2022 г., Директорът на РЗИ-Бургас 
изразява становище, че инвестиционното предложение попада в охранителна зона „А“ на 
Атанасовско езеро.

Атанасовско езеро е обявено за находище на лечебна кал (лагунно-лиманно 
находище), съгласно Приложение №2 към чл.5, ал,2, т.2 от Наредба №14 за курортните 
ресурси, курортните местности и курортите.

Съгласно Наредба №14, за опазване на курортните ресурси се установяват 
охранителни зони: охранителна зона „А“ със строг охранителен режим и охранителна зона 
„Б“ с ограничителен охранителен режим.

Охранителна зона „А“ със строг охранителен режим, при лечебните калонаходища 
(включително глинонаходища и торфонаходища), обхваща площите в естествените им 
граници и прилажащата им част около тях с широчина не по-малко от 50м.

Съгласно чл.25, ал.2 от Наредба №14, в охранителна зона „А“ за лечебните 
калонаходища се разрешават единствено дейностите по проучването и опазването на 
лечебните калонаходища и добива на лечебна кал; солодобивът и други дейности, 
съвместими с характера на лечебното калонаходища; селскостопанското и друго използване 
на земите около калонаходището.

Съгласно действащото законодателство, промишлено строителство в зона „А“ за 
лечебните калонаходища не се допуска.

Предвид гореизложеното, РЗИ, счита, че инвестиционното предложение е 
недопустимо, съгласно действащото законодателство.

Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства и на основание чл.2а, 
ал.2 и 3 от НУРИОВОС.
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Прекратявам процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч. и на съвместената процедурата но 
оценка за съвместимост за инвестиционно предложение: „Изграждане на производствено- 
техническа база за сигнално-охранителна техника, производство на облицовъчни фасадни 
елементи от алуминиеви композитни материали, механична обработка на алуминиеви 
профили, складиране, експедиция и офис и прилежащата техническа инфраструктура в имот 
с идентификатор 07079.2,1729 по КК на гр. Бургас, местност „Келева нива“, община Бургас“ 
с възложител: „СОТ-Сигнално-охранителна техника“ ЕООД

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

Решението може да бъде обжалвано пред съответния Административен съд -  
Бургас, чрез Директорът на РИОСВ-Бургас е 14-дневен срок от съобщаването му на 
заинтресованите лица по реда па Административно-процесуалния кодекс.
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