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С вх. № ПД-3031 от 21.11.2017 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 
(НУРИОВОС) за инвестиционно предложение: „Разширение на производствената дейност чрез 
третиране на отпадъци с код 19 12 04 -  пластмаса и каучук“, с възложител: ЕТ „Бета Комерсиал -  
Страшимир Йорданов“.

С писмо на Директора на РИОСВ-Бургас с изх. № ПД-3031(1)/11.12.2017 г., възложителят е 
уведомен, че за определяне на приложимата процедура по реда на Глава шеста от Закона за 
опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие е необходимо да 
представи допълнителна информация по отношение на:

1. Да се уточни площа, която ще се използва за третиране на отпадъците. В уведомлението за 
инвестиционно предложение е посочена само застроена площ от 160 кв.м, ще се използва ли 
откритата площ на имота.

2. Да се уточнят дейностите по предварителна обработка -  R 12 на отпадък с код 19 12 04 — 
пластмаса и каучук, т.е. ще се извършва ли смилане на този отпадък. Отпадъците от подгрупа 19 12 
са с произход от съоръжения за механично третиране на отпадъци (Отнася се за приемната млянка).

3. Да се уточни по какъв начин ще се съхранява на площадката приетия отпадък с код 19 12 04 
-  пластмаса и каучук, с произход от съоръжения за механично третиране на отпадъци (смилане). В 
уведомлението е посочено, че полимерните отпадъци се транспортират до площадките основно от 
бали. Смлените отпадъци (млянката) на бали ли пристигат и къде ще се съхраняват.

За предоставяне на необходимата информация РИОСВ-Бургас е определила срок до 
08.01.2018 г. и възложителят е уведомен, че съгласно чл. 5, ал. 5 от НУРИОВОС, ако 
допълнителната информация не бъде предоставена в определения срок, процедурата се прекратява.

С писмо с вх.№ ПД-3031 (2)/24.02.2022 г.. Възложителят декларира, че желае прекратяване на 
процедура по преписка с вх. № ПД-3031 от 21.11.2017 г.

Настоящата молба би могла да се разгледа единствено като искане от страната, по чиято 
инициатива е започнало административното производство съобразно НУРИОВОС.

С оглед на изложените по-горе фактически обстоятелства, и на основание чл. 56, ал. 1 от 
Административнопроцесуалния кодекс (АПК)

Прекратявам административната процедура за инвестиционно предложение:
„Разширение на производствената дейност чрез третиране на отпадъци с код 19 12 04 -  пластмаса и 
каучук“, с възложител: ЕТ „Бета Комерсиал -  Страшимир Йорданов“.

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

Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд Бургас, чрез Директора на
щаването му на заинтересованите лица по реда на
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