
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ ЗА СПИРАНЕ
№ БС-1-С/ /)0. Ok. / 0 / 0  Л

С вх. № ПД-629 от 12.03.2020 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 стопанска сграда -  
Говедовъдна ферма и обслужваща сграда за персонал в имот № 431019, местност „Хамам 
дере”, гр. Айтос, община Айтос, с възложител Николай Колев.

На основание чл. 4а от НУРИОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция 
„Черноморски район”. Съгласно писмо на БДЧР-Варна с изх. № 05-10-227(А1)/19.03.2020 г. 
представената информация е недостатъчна и е необходимо да се допълни:

- информация за наличието на предварително определен имот за загробване на животни 
в землището на населеното място, в което е разположен животновъдния обект по реда и при 
условията на Наредба № 22 за условията и реда за обезвреждане на странични животински 
продукти и на продукти, получени от тях, и на специфично рискови материали извън 
обектите, регистрирани в РВМС;

- когато такъв имот не е определен следва да се изисква от съответната община и 
инвеститора предприемане на действията, установени в Наредба № 22 за одобряване на 
такъв имот;

- становище от БАБХ за възможността за ползване на определен имот в друго населено 
място или друг способ на обезвреждане.

С писмо с вх. № ПД-629(5)/02.04.2020 г. възложителят е внесъл допълнителна 
информация за горецитираното инвестиционно предложение, която е изпратена до БДЧР- 
Варна за становище.

С писмо е изх. № 05-10-227(АЗ)/08.04.2020 г„ Директорът на БДЧР-Варна уведомява 
РИОСВ Бургас, че съгласно представената информация, към момента няма одобрен терен за 
загробване на животни, съгласно изискванията на Наредба № 22 и не е представено 
становище от БАБХ за възможността за ползване на терен в друго населено място или друг 
способ на обезвреждане. БДЧР ще се произнесе със становище за допустимост по реда на 
чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите след представяне на исканата е писмо с техен изх. № 
05-10-227(А1)/19.03.2020 г. информация.

Предвид горното и във връзка е писмо на Министерството на околната среда и водите с 
изх. № 48-00-450/07.10.2019 г., Ви уведомяваме, че от община Айтос следва да бъдат 
определени имоти в землищата на населените места, в които се отглеждат повече от 100 
животни, където ще бъдат изградени трупните ями, за което е необходимо да бъде 
проведена процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (във 
връзка с чл. 2, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична 
оценка на планове и програми) за промяна на устройствения план на Общината.

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

РЕШИХ:

Спирам процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на оценка 
на въздействието върху околната среда, в т.ч. и на съвместената процедура по оценка
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за съвместимост за инвестиционно предложение „Изграждане на стопанска сграда -  
Говедовъдна ферма и обслужваща сграда за персонал в имот № 431019, местност „Хамам 
дере”, гр. Айтос, община Айтос, с възложител Николай Колев до приключване на 
процедура от община Айтос по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда 
(във връзка е чл.2, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична 
оценка на планове и програми) за промяна на устройствения план на община Айтос и 
определяне на имоти за загробване на животни.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния 
кодекс чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на околната среда и водите и 
Административен съд по реда на чл.133 от АПК.
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