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РЕШЕНИЕ №БС- 32 -П/ , t U '

С вх. № ПД-606/22.02.2022 г. е внесено в РИОСВ-Бургас уведомление за инвестиционно 
предложение /ИП/ по смисъла на чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда - НУРИОВОС за инвестиционно 
предложение /ИП/: „Изграждане на автомивка в обособена част от ПИ с идентификатор 
07079.604.249 по КК на град Бургас, община Бургас и водовземане от подземни води чрез 
съществуващо водовземно съоръжение -  ТК „СМК Бургас“ за водоснабдяване на автомивката“ с 
възложител: „СМК Бургас“ ЕАД

На основание чл. 4а, ал. 1 от НУРИОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция 
„Черноморски район“ във връзка е чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите за горецитирапото ИП.

Съгласно писмо на директора на БДЧР с изх. № 05-10-614/А1/ от 21.03.2022 г. в 
изготвената риск оценка ПВТ BG2G000000N025 е оценено в риск по отношение запазване на 
доброто състояние по химични показатели и по количестви от точкови източници на 
замърсяване. В тази връзка е необходимо да се спазят изискванията посочени в чл. 26, ал. 2, т. 
10, буква «б» и «г» от Наредба №1/2007г., а именно преценяване на допустимостта на ИП след 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда (чл. 26, ал. 2, т. 10, буква «б») и 
обосновка на наличие на условия за прилагане на изключения съгласно чл. 156е, ал. 5-7 от Закона 
за водите (чл. 26, ал. 2, т. 10 «б», буква «г» от Наредба 1).

С писмо с вх. № ПД-606(3)/18.04.2022г., възложителят „СМК Бургас“ ЕАД е внесъл в 
РИОСВ-Бургас заявление, че желае да бъде прекратена административна преписка с вх. № ПД-

Писмо с вх. № ПД-606(3)/18.04.2022г. би могло да се разгледа единствено като искане от 
страната, по чиято инициатива е започнала административната процедура, да бъде прекратена.

С оглед на изложените но-горе фактически обстоятелства и на основание чл. 56, ал. 1 от 
Административнопроцесуалния кодекс

Прекратявам процедурата по административна преписка с вх. № ПД-606/2022г. за ИП 
„Изграждане на автомивка в обособена част от ПИ с идентификатор 07079.604.249 по КК на град 
Бургас, община Бургас и водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно 
съоръжение -  ТК „СМК Бургас“ за водоснабдяване на автомивката“ с възложител: „СМК Бургас“ 
ЕАД

С настоящото Решение не се изключва възможността на възложителя да започне 
нова процедура по реда на Закона за опазване на околната среда.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на Административно- 
процесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ Бургас пред Административен съд по чл.

'  '  " аванетому.
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