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Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ ЗА СПИРАНЕ 
№ БС- 4 -С/2019 г.

По смисъла на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4 от 
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната 
среда -  НУРИОВОС в РИОСВ-Бургас е постъпило уведомление с вх.№ 185/10.01.2014 г., за 
инвестиционно предложение: „Добив на подземни богатства -  строителни материали в 
находище „Трите круши -  запад“, разположено в землището на гр. Карнобат, община 
Карнобат, област Бургас“ с възложител: „Базалт“ ЕООД).

С писмо изх. № 185/11.02.2014 г. до „Базалт“ ЕООД, Директорът на РИОСВ -  Бургас е 
постановил, че гореописаното инвестиционно предложение е предмет на задължителна оценка 
на въздействието върху околната среда (ОВОС) и са указани действията, които възложителят 
следва да предприеме за продължаване на процедурата.

С писмо изх. № 185/28.02.2014 г. на Директора на РИОСВ -  Бургас до „Базалт“ ЕООД, с 
копие до Басейнова дирекция „Черноморски район“ -  Варна, възложителят е уведомен че 
инициираното от него инвестиционно предложение е допустимо от гледна точка на 
екологичните цели и мерки за постигане на добро състояние, заложени в Плана за управление 
на водите в речните басейни, както и че е необходимо да предприеме действията, указани с 
писмо с изх. № 185/11.02.2014 г. на РИОСВ -  Бургас.

В отговор на писмо с изх. № 185/11.02.2014 г., с писмо вх. № ПД-2661/10.10.2017 г. 
„Базалт“ ЕООД представят в РИОСВ -  Бургас разработено Задание за обхват и съдържание на 
на Доклад по оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) за инициираното 
инвестиционно предложение, както и схема за провеждане на консултации по реда на чл. 95, 
аз. 3 от ЗООС и Г лава III, чл. 9, ал. 1 от НУРИОВОС.

С писмо изх. № ПД-2661(1)/27.11.2017 г. на Директора на РИОСВ -  Бургас е прието 
Заданието за обхват и съдържание на ДОВОС за инвестиционното предложение с указания за 
допълнения в информацията. В писмото са указани по-нанатъшните действия, които 
възложителя следва да предприеме по отношение на процедурата.

С вх. № ПД-2661(2)/17.01.2018 г. Възложителят представя в РИОСВ -  Бургас 
уведомление, придружено с информация и документация по чл. 10 от Наредбата за условията 
и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и 
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

С писмо с изх. № ПД-2661(3)/09.02.2018 г. Директора на РИОСВ -  Бургас информира 
Възложителя, че не е необходимо извършване на Оценка за степента на въздействие върху 
защитените зони, предвид изложени в писмото мотиви.

С вх. № ПД-2661(4)/29.06.2018 г. в РИОСВ - Бургас е входирано Искане за издаване на 
Решение по оценка на въздействието върху околната среда за ИП. Към Искането са 
приложени: Доклад за ОВОС и нетехническо резюме на доклада.

С писма изх. № № ПД-2661(5), ПД-2661(6) и ПД -  2661(8) от 05.07.2018 г. Басейнова 
Дирекция „Източнобеломорски район“ - Пловдив (БДИБР), Басейнова дирекция 
„Черноморски район“ -  Варна (БДЧР) и РЗИ -  Бургас са уведомени за внесен ДОВОС, копие 
от който е изпратен до ведомствата за издаване на становище по компетентност.
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С писмо изх. № ПД-2661(7)/05.07.2018 г. ДОВОС е изпратен до Министерство на 
Енергетиката за произнасяне по компетентност на представения План за управление на 
минните отпадъци.

С писмо вх. № ПД-2661(9)/18.07.2018 г. на Директора на РЗИ -  Бургас, по отношение на 
изпратения за становище по компетентност ДОВОС за ИП е изразено становище, че е 
необходимо документацията да бъде коригирана съобразно изложените в писмото забележки 
и отново да бъде представена за становище по ДОВОС по отношение на анализа и оценката на 
значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния 
здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

Съгласно постъпило писмо вх. № ПД-2661(10)/01.08.2018 г. издадено от Директорът на 
Басейнова дирекция -  „Черноморски район -  Варна“ е необходимо ДОВОС да бъде допълнен. 
В писмото е изрично посочено, че описаното в ДОВОС ликвидиране на съществуващ 
каптиран извор е недопустимо, зоната около него следва да се опази и дейностите, предвидени 
в ИП да бъдат извършени на разстояние от него.

С писмо вх. № ПД-2661(11)/03.08.2018 г. на основание чл. 22г, ал. 3 от Закона за 
подземните богатства (ЗПБ), Министерството на енергетиката, Дирекция „Природни ресурси, 
концесии и контрол“, на този етап приема изготвения План за управление на минните 
отпадъци само като намерение за управление на минните отпадъци. В писмото е упоменато, че 
същият отговаря по структура и съдържание на изискванията на ЗПБ и Наредбата за 
специфичните изисквания за управление на минните отпадъци.

Съгласно писмо вх. № ПД-2661/07.08.2018 г. издадено от Директора на БДИБР -  
Пловдив е необходимо ДОВОС да се преработи и допълни.

С писмо с изх. № ПД-2661(12)/20.09.2018 г. Директорът на РИОСВ -  Бургас дава 
отрицателна оценка качеството на Доклада по ОВОС, с указания за допълнение на 
констатирани пропуски за инвестиционно предложение на основание чл. 14, ал. 4 от 
НУРИОВОС. Предвид определените от Възложителя на ИП специлизирани ведомства и 
представители на засегнатата общественост, с които да се проведат консултации по чл. 95, ал. 
3 от ЗООС и съгласно разпоредбата на чл. 9, ал. 1 от НУРИОВОС, е напомнено на 
възложителя, че:

Съгласно писмо с № 12274/01.12.2017 г. на „Електроразпределение Юг“ ЕАД е 
необходимо да се разработи и съгласува проект за преместване на съоръжение за 
разпределение на ел. енергия;

Съгласно писмо с №53-00-1433/09.02.2018 г. на Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството, Агенция „Пътна инфраструктура“ е необходимо възложителя 
на настоящото инвестиционно предложение да получи разрешение от АПИ за извършване на 
дейности в обхвата на обслужващата зона на пътните съоръжения на път 1-6. За тази цел 
следва да бъде представен Цялостен работен проект за добив на подземни богатства -  
строителни материали (андезитни туфи) и проект за рекултивация за срока на концесията;

Възложителя внася в РИОСВ -  Бургас Преработен Доклад по оценка на въздействието 
върху околната среда (ДОВОС) е вх. № ПД-2661(13)/22.11.2018 г. за инвестиционно 
предложение.

Преработения ДОВОС е изпратен по компетентност на БДЧР -  Варна, БДИБР -  Пловдив 
и РЗИ -  Бургас по отношение на констатирани от ведомствата неточности и необходимост от 
внасяне на допълнения към него.

В отговор Директорът на РЗИ -  Бургас издава становище с изх. № 10-27-1/18.12.2018г., в 
съдържанието на което е описано, че от здравно-хигиенна гледна точка не се очаква 
възникване на здравен риск в следствие на реализацията на ИП при определени условия 
заложени в становището.
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Съгласно получено писмо с изх. № ПУ-01-449(3)/27.12.2018 г. на Директора на БДИБР -  
Пловдив, ДОВОС не е преработен съгласно забележките и препоръките, изразени в тяхно 
предходно становище с изх. № ПУ-01-449(1)/07.08.2018 г.

Възложителя представя в РИОСВ -  Бургас информация допълнение към ДОВОС, 
заведена с вх. ЛЬ ПД-2661(19)/24.01.2019 г. Същата е препратена в БДЧР -  Варна за 
произнасяне по компетентност.

Към момента на издаване на настоящото Решение, в РИОСВ-Бургас постъпи писмо 
издадено от Директора на Басейнова дирекция -  „Черноморски район“ Варна (БДЧР) с изх. № 
05-10-5/А5/11.02.2019 г. В съдържанието на писмото БДЧР изказва невъзможност за 
издаване на становище по отношение на представения преработения и допълнен 
ДОВОС, предвид факта, че към момента е издадено Решение № 9/11.01.2019 г. на 
Директора на Басейнова дирекция -  Черноморски район -  Варна за прекратяване на 
действието на Разрешително за водовземане № 21530154/18.01.2016 г. с титуляр на 
разрешителното „Бургас Пътстрой -  Карнобат“ за ползване на каптиран извор и 
същото се обжалва в законовия срок по Административно процесуалния кодекс /АПК/ от 
„Бургас Пътстрой -  Карнобат“.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.54, ал.1, т.5 от АПК

Спирам процедурата по Глава шеста от ЗООС, в т.ч. и съвместената процедура по 
чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение: „Добив на 
подземни богатства -  строителни материали в находище „Трите круши -  запад“ с възложител: 
„Базалт“ ЕООД до произнасяне на Административен съд и получаване на становище по 
компетентност за преработен и допълнен ДОВОС от БДЧР -  Варна.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс 
пред Министъра на околната среда и водите и съответния Административен съд в 14-дневен 
срок от съобщаването му.

РЕШИХ:

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВ 
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУ
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