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Регионална инспекция но околната среда и водите - Бургас

РЕШ ЕНИЕ№БС-30-П/
за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка

на въздействието върху околната среда

С вх. № ПД-2813 от 04.11.2019 г. е внесено уведомление но смисъла на чл. 4, ал. 1 от 
Наредбата за условията и реда за извършване па оценка на въздействието върху околната среда 
/НУРИОВОС/ за инвестиционно предложение „Изграждане на две вилни сгради за курорт и 
отдих в поземлен имот № 81 178.1.83 по КК на гр. Черноморец, местност „Атия”, община 
Созопол”, е възложител Диана Иванова Колева-Граховска.

Предвид изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (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- 
2813(1 )/11.11.2019 г. на Директора на РИОСВ-Бургас е уведомен кмета на Община Созопол 
задължението му по чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

С писмо на РИОСВ-Бургас изх. № ПД-2813(2)/06.12.2019 г., изпратено до възложителя, на 
основание чл.5, ал.1 от НУРИОВОС е определено, че инвестиционно предложение попада в 
обхвата на т.10, буква „б“ и т.12, буква „в“ 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.

Поземлен имот 81178.1.83 по КК на гр. Черноморец, местност „Атия”, община Созопол не 
попада в границите на защитена територия, определена по реда 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, (ДВ, бр. 49/2010 г.) на министъра на околната среда и водите; 
Заповед за поправка па 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 за обявяването й.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация 
и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие 
е констатирано, че имот № 81178.1.83 по КК на гр. Черноморец, местност „Атия”, община 
Созопол няма характеристика на пясъчни дюни.

С вх. № ПД-2813(3)/19.02.2020 г. е 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 
заинтересовни лица/ организации.

На основание чл. 7, ал. 2, т. 4 от НУРИОВОС с писмо с изх. № ПД-2813(4)/21.02.2020 г. на 
РИОСВ Бургас информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.З, п.к.388 
Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200 

e-mail: riosvbs(Sunacs.bg



изпратена до БДЧР-Варна за становище по компетентност във връзка с чл. 155, ал. 1, т. 23 от 
Закона за водите.

На основание чл. 7, ал. 2, т. 2 буква „б” от НУРИОВОС с писмо с изх. № ПД- 
2813(5)/21.02.2020 г. на РИОСВ Бургас 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-2813(6)/21.02.2020 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.

С писмо е изх. № ПД-2813(7)/21.02.2020 г., възложителя е уведомен, че информацията по 
Приложение 2 от НУРИОВОС е изпратена за становище до специализираните ведомства и 
съгласно чл, 7, ал. 4 от НУРИОВОС времето за провеждане на консултации със 
специализираните ведомства не се включва в указания в чл. 93, ал. 5 от Закона за опазване на 
околната среда едномесечен срок за произнасяне от РИОСВ-Бургас по внесеното искане.

Съгласно писмо на Община Созопол е техен изх. № ЕО-Сз-184-1 от 10.03.2020 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-дневния нормативно определен срок не са 
постъпили становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации.

Съгласно получено писмо от РЗИ-Бургас с техен изх. № 10-21-1/11.03.2020 г. представената 
информация е недостатъчна за произнасяне със становище и следва да се допълни.

С писмо с изх № ПД-2813(12)/12.03.2020г., възложителят е уведомен че приложената 
информация е недостатъчна за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда, поради което е необходимо необходимо да се представи 
информация, относно съхраняването и оползотворяването на хумусния слой.

Съгласно получено писмо от РЗИ-Бургас с изх. № 10-21-1/11.03.2020 г. представената 
информация е недостатъчна и е необходимо да се допълни. Копие от писмото на РЗИ-Бургас е 
изпратено до възложителя.

За предоставяне на необходимата информация РИОСВ Бургас е определила срок до 
10.04.2020 г. и възложителят е уведомен, че съгласно чл. 6, ал. 4 от НУРИОВОС, ако 
допълнителната информация не бъде предоставена в определения срок, процедурата по 
разглеждането на искането се прекратява.

С писмо с вх, № ПД-2813(13)/09.04.2020 г. възложителят е внесъл молба за удължаване на 
срока за предоставяне на допълнителната информация.

С писмо с изх. № ПД-2813(14)/10.04.2020 г. на РИОСВ-Бургас е удължен срока за 
предоставяне на допълнителната информация до 29.05.2020 г.

С писмо с вх. № ПД-2813(15)/29.05.2020 г. възложителят е внесъл нова молба за удължаване 
на срока за предоставяне на допълнителната информация.

С писмо с изх. № ПД-2813(16)/03.06.2020 г. на РИОСВ-Бургас отново с удължен срока за 
предоставяне на допълнителната информация до 30.07.2020 г.

В указаният срок и до датата на издаване иа настоящото решение 06.08.2021 г. възложителят 
не е представил изискващата се по процедурата информация.

Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства, на основание чл. 6, ал.4 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 но
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оценка за съвместимост за инвестиционно предложение „Изграждане на две вилни сгради за 
курорт и отдих в поземлен имот № 81 178.1.83 по КК на гр. Черноморец, местност „Атия”, 
община Созопол”, с възложител Диана Колева-Граховска.

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 но чл. 133 от АПК, чрез Директора на РИОСВ-Бургас е 14 -  дневен 
срок от съобщаването му на заинтересованите лица но реда на 
А дминистративнонроцесуалнпя кодекс.

С уважение,
ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА ;
И.Д. ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУ Р 1 А С к ^ Л ч _ ^ ^  
Заповед № 840/23.06.2021 г. и Заповед № Р Д -Т Ъ Щ ^Д Ш  г. 
на министъра на ОСВ
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