
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-94-П №  Л
за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда

С вх. № ПД-2289 от 05.09.2018 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 „Изграждане на ферма за отглеждане 
на миди /Myt'lus galloprovincialis/ в близост гр. Созопол, община Созопол”, с възложител 
’’Тонус проджект” ЕООД.

На основание чл. 4а, ал. 1 от НУРИОВОС, с писмо с изх. № ПД-2289 (1 )/10.09.2019г. 
информацията за горецитираното инвестиционно предложение е изпратена до БДЧР- 
Варна за становище по чл. 155, ал. 1т. 23 от Закона за водите.

Съгласно становище на БДЧР с изх. № 05-10-171 (А4)/18.09.2019г. инвестиционното 
предложение, което ще се реализира е недопустимо спрямо заложените в ПУРН цели и 
мерки и изискванията на Закона за водите и не може да се реализира предвид следните 
обстоятелства:

-Инвестиционното предложение не попада в границите на зони от определените в 
ПУРБ „Крайбрежни морски води, осигуряващи условия за живот и възпроизводство на 
черупкови организми по чл. 119а, ал. 1, т. 4 от Закона за водите;

- Заявената площ засяга зона на действие на плаващи и потомяеми съоръжеия -  
специализирани риболовни уреди, даляни -  далян „Кутра”.

С оглед на изложените по-горе фактически обстоятелства, на основание чл. 2а, ал. 
2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда и водите

РЕШИХ:

Прекратявам процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч. и на съвместната процедура по 
оценка за съвместимост за инвестиционно предложение „Изграждане на ферма за 
отглеждане на миди /Mytilus galloprovincialis/ в близост гр. Созопол, община Созопол”, с 
възложител ’’Тонус проджект” ЕООД.

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 Бургас, чрез Директорът на РИОСВ -  Бургас в 14- 
дневен срок от съобщаването му на - заинтересованите лица по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс.
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С уважение,
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