
до
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-Бургас

от „ВОРИК ТРУП“ ЕООД.
ЕИК: 202315790 гр. Бургас,
Управител - Кристини ' . Киров

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

На основание чл. 97, ал.4 във връзка с чл.81,ш г1, т.2 от Закона за опазване на 
околната среда и чл. 16, ал. 1 и чл. 17, ал. 1, т 1, 2, 3 и 4 'от Наредба за условията и реда 
за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) Ви 
уведомявам, че съвместно с Община Камено сме организирали среща за обществено 
обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда с всичките му 
приложения ita инвестиционно предложение за „Изграждане на парк за кремации и 
урнополагане в поземлен имот № 007108, местност „Дере Арас", гр. Камено, община 
Камено" е възложител фирма „ВОРИК ГРУП“ ЕООД.

Срещата за обществено обсъждане ще се проведе на 10.05.2021 г. от 17.00 часа в 
Театралния салон към Читалище“ Просвета - 1927“ на гр. Камено, с адрес: ул. 
„Освобождение“ № 84.

Моля да осигурите присъствие на Ваш служител на датата и мястото, където ще 
бъде проведегю обществено обсъждане.

Приложения:
1. Писмо с Вх № 69-00-145/18.03.202Н. на Община Камено;
2. Писмо с Изх № 69-00-145/26.03.2021г г. на Община Камено;
3. Копие от обява за общественото обсъждане, публикувана в интернет.
4. Ордер № 747222 за публикуване обява за инвестиционно намерение във 

вестник „Ало Бургас“;



: гр. Камено плс.8120 j
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до
Г-Н КМЕТА
НА ОБЩИНА КАМ ЕНО

ИСКАНЕ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА МЯСТО, ДАТА И ЧАС ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО 
ОБСЪЖДАНЕ, МЯСТО ЗА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА И ЗА 
ИЗРАЗЯВАНЕ НА СТАНОВИЩА ПО ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ 
ОКОЛНАТА СРЕДА НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА „ИЗГРАЖДАНЕ НА 
ПАРК ЗА КРЕМ/ЩИИ И УРНОПОЛАГАНЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 007108, 
МЕСТНОСТ „ДЕРЕ АР АС“, ГРАД КАМЕНО, ОБЩИНА КАМЕНО“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

С писмо изх. № ПД-2224- (40) /12.12.2019г. РИОСВ-Бургас е дало положителна оценка 
на представен от „ВОРИК ГРУП“ ЕООД, в качеството на възложител Доклад за оценка 
на въздействието върху околната среда (доклад за ОВОС) на инвестиционно 
предложение: за „Изграждане на парк за кремации и урнополагане в поземлен имот 
№ 007108, местност „Дере Арас", гр. Камено, община Камено" .

С това писмо, съгласно чл. 16, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка 
на въздействието върху околната среда, РИОСВ -  Бургас определя като засегната Община 
Камено. Възложителят следва съвместно с Община Камено да организира обществено 
обсъждане на доклад за ОВОС и неговите приложения.
В съответствие с изискванията на чл.97, ал.2 от ЗООС с настоящето искане, предлагаме 
общественото обсъждане в Община Камено да се проведе в сградата на Общината- 
ул.“Освобождение“ № 101, на 03.05.2021 г. г. от 10.00 часа.
Молим да осигурите обществен достъп до документацията и за изразяване на становища по 
доклада за ОВОС, в сградата на община Камено ул. Освобождение.“ № 101, на подходящо място, 
всеки работен ден, в рамките на работното време на общината, за период не по-малък от 30 дни, 
преди датата на общественото обсъждане.
Към това искане прилагаме един хартиен екземпляр на доклада за ОВОС с всички приложения, 
с цел предоставянето му за запознаване и изразяване на становища от заинтересованата 
общественост.
На основание на чл. 97, ал. 2 от ЗООС, в срок от 7 дни от получаване на настоящето искане да ни 
потвърдите писмено дали приемате предложението ни за провеждане на общественото 
обсъждане в община Камено. В случай на неполучаване в законния срок на писмен отговор по 
направеното предложение ще приемем, че същото е прието и е в сила.

В очакване на Вашия отговор оставаме с уважение,

ВОРИК ГРУП ЕОО



Обява за среща за обществено обсъждане

На основание чл. 97, ал.4 във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната 
среда и чл. 16, ал. 1 и чл. 17, ал. 1, т 1, 2, 3 и 4 от Наредба за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), фирма 
„ВОРИК ГРУП“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр. Бургас, община Бургас, 
ул. „Васил Левски“ №40, ет.6, ап.17

УВЕДОМЯВА

всички заинтересувани физически и юридически лица, че организира среща за 
обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда с 
всички приложения към него на инвестиционно предложение за „Изграждане на парк 
за кремации и урнополагане в поземлен имот № 007108, местност „Дере Арас", гр. 
Камено, община Камено".

Срещата за обществено обсъждане ще се проведе на 10.05.2021 г. от 17.00 часа в 
театралния салон към Читалище“ Просвета - 1927“ на гр. Камено, с адрес: ул. 
„Освобождение“ № 84.

Докладът за ОВОС и приложенията към него,са на разположение на интересуващите се 
всеки работен ден в рамките на работното време на Община Камено, както и в РИОСВ 
Бургас- ж.к. Лазур, ул. „Перущица“ № 67, ет.З и в офиса на „Ворик Груп“ ЕООД гр. 
Бургас, ул. „Васил Левски“ , №40, ет.6, ап.17 и на сайта www.crematory.bg

Въпроси, мнения, предложения и становища по представените ДОВОС и приложения 
могат да се представят в офиса на Възложителя, в РИОСВ Бургас, в общината, както и 
по време на общественото обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя:
Кристиян Кирав, тел: 0 888 053 530, Email: k.kirov@vorikgroup.bg

http://www.crematory.bg
mailto:k.kirov@vorikgroup.bg


ОБЩИНА КАМЕНО
гр. Камено п.к. 8120

ОБЩИНА
Регистрационен индекс и дата

ДО
Г-Н КРИСТИЯН КИРОВ 
УПРАВИТЕЛ НА ФИРМА 
„ВОРИК ГРУП“ ЕООД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КИРОВ,

Във връзка с постъпило искане с вх. № 69-00-145/18.03.2021 г. за указване на дата, час 
и място, с цел спазване на чл. 97, ал. 4 от ЗООС за провеждане на обществено обсъждане на 
ДОВОС на инвестиционното предложение: „Изграждане на парк за кремации и 
урнополагане в поземлен имот № 007108, местност „Дере Арас“, гр. Камено, община 
Камено“, Общината се съобрази с посочената от Вас дата и насрочила обсъждането да се 
проведе на 03.05.2021 г. от 17:00 ч. в театралния салон към Читалище „Просвета-1927“.

След постъпило запитване от инициативния комитет, относно насрочената дата, която 
е почивен ден е извършена справка за официалните почивни /празнични/ дни на Р. България 
се установи, че гореописаната дата е почивен ден.

От гореизложеното Ви уведомявам, че е необходимо да се смени първоначално 
обявеното датата /03.05.2021 г./ на обсъждането като, предлагам новата дата да е на 
10.05.2021 г. от 17:00 ч. в театралния салон към Читалище „Просвета-1927“, гр. Камено на 
ул. „Освобождение“ № 84.

ЖЕЛЬО J>

Кмет на община



ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ОБЩЕС ТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРК ЗА КРЕМАЦИИ И УРНОПОЛАГАНЕ 

В ПИ № 007108, МЕСТНОСТ „ДЕРЕ АР АС“, ГР. КАМЕНО, ОБЩИНА КАМЕНО,
ОБЛАСТ БУРГАС“

Община Камено уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, 
че организира обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната 
среда /ДОЕЮС/ с всички приложения към него на инвестиционно предложение: 
„Изграждане на парк за кремиции и урнополагане в поземлен имот № 007108, 
местност „Дере Арас“, гр. Камено, община Камено“.

Срешата ще се проведе на 10.05.2021 г. от 17:00 часа в театралния салон на към 
Читалище „Просвета-1927“, гр. Камено, ул. „Освобождение“ № 84.

Докладът за ОВОС и приложенията към него са на разположение на интересуващите 
се всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа в сградата на Община Камено, гр. Камено, ул. 
„Освобождение“ № 101, както и в РИОСВ-Бургас -  гр. Бургас, ул. „Перущица“ № 67, ет. 3, 
в офиса на фирма „Ворик Груп“ ЕООД -  гр. Бургас, ул. „Васил Левски“, № 40, ет. 6 и на 
интернет страниците на възложителя: http://wvv\v.crematorv.bg.

Писмени становища, предложения, мнения и препоръки по представеният ДОВОС 
могат да се предоставят в деловодството в сградата на Община Камено, РИОСВ-Бургас и в 
офиса на възложителя, както и на срещата за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на Община Камено: Богомила 
Куцарова -  еколог, тел.: +359 897 099 853; e-mail: obshtina@kaineno.be, от страна на 
възложителя: Кристиян Киров - управител, тел.: +359 888 053 530, e-mail: 
k.kirov@vonkeroup.be.

mailto:obshtina@kaineno.be
mailto:k.kirov@vonkeroup.be
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са приложени Доклад за ОВОС на хартиен носител и обява за обществено обсъждане в 
бр.8/24.02.2020 г. на в-к „Ало, Бургас“ от 01.03.2020 г., с определена датата на 
провеждането му -20.03.2020 г. В отговор, с писмо per. идн.69-00-104/19.02.2020 г., 
кмета на общината е предложил на възложителя общественото обсъждане да се проведе 
на 20.03.2020 г., 12 ч. в Театралния салон на Читалище „Просвета -  1927“ , гр. Камено, 
ул. „Освобождение“ № 84. За така определените дата, час и мястото на провеждане на 
общественото обсъждане, възложителят е уведомил компетентния орган - РИОСВ- 
Бургас с писмо, вх.№ 2224 (43)/20.02.2020 г.

Съобщението за насроченото на 20.03.2020 г. обществено обсъждане на Доклада 
за ОВОС е оповестено на обществеността чрез публикуването му на официалните 
интернет страници на Община Камено (на 19.02.2020 г. в раздел Новини/Съобщения) и 
на РИОСВ-Бургас (на 21.02.2020 г. в раздел Превантивна дейност/ОВОС/ Обществени 
обсъждания на ДОВОС) -  налични и към момента. Това се установява от съставеният 
протокол за оповестяване на решения и съобщения на. инвестиционни предложения на 
РИОСВ-Бургас от 21.02.2020 г. и от извършените в хода на настоящата проверка 
служебни справки на официалните интернет страници на Община Камено и РИОСВ- 
Бургас.

В представената с писмо вх.№ С-3/15.02.2021 г. от РИОСВ-Бургас 
административна преписка липсват доказателства за изпълнението на 
изискванията на чл.17, ал.2, 3, 4 и 5 от НУРИОВОС -  съставен протокол и 
материалите с резултатите за общественото обсъждане на 20.03.2020 г., 
предоставянето им съответно, на възложителя и на компетентния орган, РИОСВ- 
Бургас, както и за последващи предприети действия от страна на инспекцията.

При извършената служебна справка на интернет страницата на общ. Камено се 
установи, че на 16.03.2020 г. е публикувано съобщение за отлагане на срещата за 
обществено обсъждане, „поради възникнала епизодична обстановка на територията на 
РБ и преустановяване на всякакъв вид масови мероприятия до 29.03.2020 г.“ като е 
посочено, че новото предложение за място, дата и час на провеждане на срещата ще 
бъдат допълнително уведомени.

Съгласно становище па директора на РИОСВ-Бургас, приложено към 
писмо, вх.№ С-3/15.02.2021 г., предвид възникналата извънредна обстановка през 
месец март 2020 г. срещата не се е състояла.

В изпълнение на чл.97, ал.2 от ЗООС и чл.17, алД, т.1 от НУРИОВОС, 
възложителят на инвестиционното предложение е подал ново писмено искане до кмета 
община Камено е per. инд. 69-00-457/16.06.2020 г., за провеждане на обществено 
обсъждане на Доклада за ОВОС и за определяне на датата, часа и мястото за 
провеждането му. В отговор, с писмо per. идн.69-00-457/23.06.2020 г., кметът на 
общината е предложил на възложителя общественото обсъждане да се проведе на 
28.07.2020 г. от 17, 30 ч. в Театралния салон на Читалище „Просвета -  1927“ , гр. 
Камено. С допълнително заявление per. инд. 69-00-487/26.06.2020 г., въложителят е 
представил пред кмета на общ. Камено обява 662942 във в-к „Ало, Бургас“ от „Ворик 
Груп“ЕООД за уведомяване на обществено обсъждане в раздел Съобщения/Известия от 
бр. 19/29.06.2020 г. до дата 05.07.2020 г. и изискал издаването на заповед за 
провеждането на общественото обсъждане, съставянето на протокол за поставяне на 
обявяването и представянето на копия от тях за сведение на РИОСВ-Бургас (последните 
липсват в представената от РИОСВ-Бургас по настоящата проверка административна 
преписка). Съдържанието на изготвената от възложителя обява не отговаря на 
съдържанието по образец приложение № 3 към чл. 17, ал. 1, т. 2 от НУРИОВОС.

За насрочената на 28.07.2020 г. среща за обществено обсъждане на ДОВОС, 
възложителят е уведомил РИОСВ-Бургас с писмо, вх,№ 2224 (44)/30.06.2020 г. и 
приложил доказателства за изпълнението на чл.17, ал.2, т.2 от НУРИОВОС.
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