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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-105-ПР/ j t f ) .  / А / / Г '

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда

На основание чл. 93, ал.1, т.1 във връзка с ал.З и ал.6 от Закона за опазване на околната 
среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за 
биологичното разнообразие (ЗБР), чл.2, ал.1, т.1, чл.4, чл.ба, т.2, чл. 40, ал. 4 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 (Наредбата 
за ОС) и представена писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл. 6, от 
Наредбата за ОВОС и по чл.Ю, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС с вх. № ПД-816(16) от 02.11.2021 
г., както и получени становища от Регионална здравна инспекция, гр. Бургас (РЗИ-Бургас) е 
изх. № 10-180-1/26.11.2021г. и Басейнова дирекция „Черноморски район“ с изх. № 05-10- 
383/А6/от 20.07.2021 г„

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение „Локална пречиствателна станция в поземлен имот с идентификатор 67800.47.71 
за отвеждане на битови отпадъчни води от съществуващи сгради в поземлени имоти с 
идентификатори 67800.47.73 и ПИ 67800.47.72 и отвеждащ колектор за пречистени води от 
ЛПСОВ до изливна шахта в ПИ 6700.47.48 по КК на гр. Созопол, м. „Аркутино“, Община 
Созопол”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 
околната среда, природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет 
на опазване в защитените зони и човешкото здраве

Възложител: „АРКУТИНО” ЕАД

Кратко описание на инвестиционното предложение:
Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на локална пречиствателна 

станция (ЛПСОВ) в поземлен имот с идентификатор 67800.47.71 по КК на гр. Созопол за 
отвеждане на битови отпадъчни води от съществуващи сгради в поземлени имоти с 
идентификатори 67800.47.73 и 67800.47.72 и отвеждащ колектор за пречистени води от 
ЛПСОВ до изливна шахта в поземлен имот с идентификатор 6700.47.48 по КК на гр. Созопол, 
местност „Аркутино“, Община Созопол.

Определените параметри на вход и изход на ЛПСОВ ще бъдат както следва:
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- Общо жители за комплекса = 410 жители х 0.9 = 369 ЕЖ;
- Персонал -  17 души = 17 ЕЖ;
■ Водоснабдителна -  норма 200 л/ж/д.
Избраната технологична схема на модулна ЛПСОВ, модел WDSG MBBR 75 предвижда 

съвременни методи за механично и биологично пречистване на отпадъчните води с 
елиминиране на въглеродната замърсеност на отпадъчната вода. Технологичната схема 
включва следните стъпала: Механично стъпало -  груба решетка; Биологично стъпало -  
модулен тип; Обеззаразяване.

Пречистената вода след ЛПСОВ -  топ WDSG MBBR75, ще се отвежда до точката на заустване 
в съществуваща тръба от дълбоководно заустване, намираща се в поземлен имот с идентификатор 
67800.47.48, към съществуваща ПСОВ -  Хумата. Пречиствателната стнция е собственост на „ГБС 
ИНВЕСТ“ ЕАД и заустваието на отпадъчните води в повърхностен воден обект се осъществява 
съгласно Разрешително №23310001/31.01.2011г., продължено с Решение №10 от 28.01.2016 г., 
продължено и изменено с Решение № 4/14.01.2020 г. на Директора на БДЧР-Варна.

ПСОВ -  Хумата е проектирана с SBR реактори, като са изградени два SBR с различен обем. В 
зависимост от натоварването на ПСОВ, SBR реакторите ще се управляват различно. В момент на 
натоварване на ПСОВ от 1000 ЕЖ, работи само SBR реактор 1 на два цикъла по 12 часа при процес 
„Продължителна аерация”. При завинтване на входните показатели ще има зри сценария на работа:

• Сценарии 1:
При капацитет на вход ПСОВ-Хумата от 1000 Е.Ж. до 2500 Е.Ж. ще се включи в работа и 

новооборудваният SBR2, който също ще работи на два цикъла по 12 часа.

• Сценарии 2:
При капацитет на вход ПСОВ-Хумата до 4000 ЕЖ. рабогят SBR1 и SBR2, които ще работят на 

два цикъла по 12 часа.

• Сценарии 3:
При завишен хидравличен капацитет на вход ПСОВ-Хумата и товар до 4100 Е.Ж. работят SBR1 

и SBR2, които ще работят на три цикъла по 8 часа.
В нормални експлоатационни условия се предвиждат два цикъла на работа в денонощието. При 

пикови хидравлични натоварвания, SBR реакторите ще правят по 3 цикъла на ден.
Пречистената вода след ЛПСОВ (в ПИ № 67800.47.71), стандартно ще се отвежда по гравитачен 

път към точката на заустване в съществуваща тръба от дълбоководно заустване, намираща се в 
поземлен имот с идентификатор 67800.47.48, към съществуваща ПСОВ -  Хумата. В моментите, 
когато бъде подаден забранителен сигнал, се предвижда пречистените води да се задържат в 
задържателен резервоар за пречистена вода.

За пълна автоматизация и контрол на изпускане на пречистени води само при разрешителен 
сигнал от ПСОВ Хумата са предвидени 2 броя спирателни кранове с ел. задвижка, с които се 
регулира потока на пречистената вода съответно към задържателен резервоар (при получаване на 
забранителен сигнал от ПСОВ -  Хумата) или към точка на заустване.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, 
т. 1 и 2 на ЗООС, т. 11 , Други инвестиционни предложения ”, буква „в” „пречиствателни 
станции за отпадъчни води (невключени в приложение №  1 ”) и подлежи на процедура по 
преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, поради което същото подлежи на 
процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените 
зони по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, 
ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС.
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Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директорът 
на РИОСВ-Бургас.

Част от поземлен имот с идентификатор 67800.47.71, поземлени имоти с идентификатори 
67800.47.72 и 67800.47.73 по КК на гр. Созопол попадат в границите на защитена територия 
по смисъла на Закона за защитените територии - защитена местност (ЗМ) „Беглик Таш - 
Ропотамо“ със Заповед за обявяване на буферна зона на резерват “Ропотамо“ № 318/07.05.1992 
г. на министъра на околната среда (ДВ бр. 41/1992 г.), прекатегоризирана в ЗМ „Беглик Таш -  
Ропотамо“ със Заповед № РД-664/22.08.2012 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ 
бр. 70/2012 г.), последваща Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка № РД- 
105/05.02.2013 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 19/2013 г.).

Местоположението за изграждане на новопредвидената ЛПСОВ в поземлен имот с 
идентификатор 67800.47.71 по КК на гр. Созопол не попада в границите на Защитени 
територии по смисъла на Закона за защитените територии

Поземлен имот с идентификатор 67800.47.71, в който ще се реализира ЛПСОВ и трасето 
на отвеждащ колектор до изливна шахта в поземлен имот с идентификатор 67800.47.48 по КК 
на гр. Созопол, м. „Аркутино”, общ. Созопол попадат в две защитени зони по смисъла на 
Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места) - защитена зона BG0002041 
„Комплекс Ропотамо” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-82/03.02.2009г. 
на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 14/2009г.) и в защитена зона BG0001001 
“Ропотамо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със 
Заповед № РД-1042/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 
19/05.03.2021г.), с предложение за увеличение на площта, разгледано и прието на проведено 
на 06.07.2021г. заседание на Националния съвет по биологично разнообразие, изменена 
(увеличение на площта) с Решение на Министерски съвет №564/30.07.2021г. (обн., ДВ, 
бр.64/03.08.2021г,).

След справка с информационната система за Натура 2000 с адрес 
http://natura2000.moew.govemment.bg/ се установи, че частта от ПИ с идентификатор 
67800.47.71, в която ще се реализира ЛПСОВ и трасето на отвеждащ колектор до изливна 
шахта в ПИ с идентификатор 67800.47.48 по КК на гр. Созопол, м. „Аркутино”, общ. Созопол 
не е идентифицирана като природно местообитание от предмета на опазване на защитена зона 
BG0001001 “Ропотамо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. 
Съгласно наличната в РИОСВ-Бургас информация: „Мотивацията за включването в зоната на 
Урбанизираната територия в плаж Аркутино/ Урбанизираната територия в местността 
Аркутино е:

- Ловна територия на видовете предмет на опазване: Barbastella barbastellus, Miniopterus 
schreibersii, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, Myotis capaccinii, Myotis emarginatus, Myotis 
myotis, Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus 
mehelyi

-  Части на урбанизираната територия и всички нейни непосредствени околности са 
местообитания на следните видове: Elaphe sauromates, Elaphe situla, Euplagia quadripunctaria, 
Paracaloptenus caloptenoides, Testudo graeca, Testudo hermanni, Vormela peregusna. ”

Предвид изяснените по-горе обстоятелства, при извършената проверка за допустимост по 
реда на чл. 12, ал. 2, във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС, че инвестиционното 
предложение е допустимо, спрямо режима на дейностите в защитена зона BG0002041 
„Комплекс Ропотамо” за опазване на дивите птици и в защитена зона BG0001001 “Ропотамо” 
за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определен със 
заповедите за обявяването им.
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На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея е 
направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони, 
съгласно която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително 
отрицателно въздействие върху дивите птици и местообитаията им, природните 
местообитания, видовете и популациите им, предмет на опазване в защитена зона BG0002041 
„Комплекс Ропотамо” за опазване на дивите птици и в защитена зона BG0001001 “Ропотамо” 
за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

МОТИВИ:

I. Характеристика на инвестиционни предложения: размер, засегната площ, 
параметри, мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и кумулиране с 
други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения оформление на 
инвестиционното предложение в неговата цялост;използване на природни ресурси, 
земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на 
отпадъци замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, 
които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от 
изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото 
здраве:

1. Изграждането на локална пречиствателна станция е предвидено да се осъществи в 
поземлен имот с идентификатор 67800.47.71 по КК на гр. Созопол е площ 60 390 кв.м., с 
трайно предназначение на територията „урбанизирана” и начин на трайно ползване „за друг 
куротно рекреационен обект”.

2. Инвестиционното предложение не предвижда водовземане от повърхностни и 
подземни води, ползване на повърхностни и подземни водни обекти, заустване на отпадъчни 
води в съоръжения, които могат да създадат опасност от замърсяване на подземните води.

3. Предвидените дейности не се очаква да доведат до нови негативни промени в 
екологичното и химично състояние на крайбрежното водно тяло, както и до изменението на 
хидроморфологичните характеристики на водните тела и до нови негативни промени в 
състоянието им.

4. Не се очаква нарушаване, замърсяване или увреждане на почвата в съседните терени. 
Осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до промяна на геоложката 
основа.

5. С реализацията на инвестиционното предложение не се предвижда изграждане на нова 
или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Транспортният достъп до имота ще се 
осъществява от съществуващ път.

6. От така заявеното инвестиционно предложение не може да се очаква значително 
отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитена 
местност „Беглик Таш -  Ропотамо”.

7. Не се очаква значително отрицателно въздействие върху биологичното разнообразие в 
района, извън видовете и местообитанията предмет на опазване в защитени зони BG0001001 
„Ропотамо“ за опазване на природните местообитания и иа дивата флора и фауна и BG 
0002041 „Комплекс Ропотамо“ за опазване на дивите птици.

8. Съгласно получено становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-180-1/26.11.2021г. 
представената информацията съдържа анализи, изводи и мотивирани заключения по 
отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, с които 
възложителят е доказал, че нс се очаква здравен риск при осъществяване на инвестиционното
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предложение, при спазване на условията, заложени в становището.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено 
земеползване относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна 
способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и 
биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове; абсорбционен 
капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, 
речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; 
защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична 
мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за 
качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава 
вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или 
археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен 
статут или подлежащи на здравна защита:

1. Избраното трасе на новия отвеждащ канализационен колектор ще преминава по 
прилежаща обслужваща улица и ще стига до изливна шахта в поземлен имот 67800.47.48 по 
КК на гр. Созопол.

2. За отвеждането на пречистените отпадъчни води и заустването им в изливна шахта в 
поземлен имо 67800.47.48 по КК на ip. Созопол, възложителят е получил Декларация за съгласие 
„ГБС-Инвест” ЕАД, собственик на съоръжението.

3. Съгласно Констативен протокол № 64/07.01.2019 г. от извършена проверка, одобрен от 
Главен архитект на община Созопол, обектите в имота са законно изградени изцяло в груб 
строеж, е изпълнени довършителни работи, с изграден външен водопровод и канализация. 
Съгласно същия всички сгради и прилежаща инфраструктура в поземлен имот с 
идентификатор 67800.47.72 по КК на гр. Созопол са законно изградени изцяло в груб строеж, 
с изпълнени довършителни работи и инфраструктура и представляват „Жилищна група 
Аркутино“, за които са издадени PC № 34/28.08.1986 г., PC № 35/28.08.1986 г и одобрени 
инвестиционни проекти, т.е преди обявяване на Резерват „Ропотамо“ и буферна зона.

4. След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова 
информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по 
Черноморското крайбрежие е установено, че разглежданата територия не засяга пясъчни 
дюни.

III. Типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната 
среда: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и 
брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на 
въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и 
комплексността на въздействието, вероятността за въздействие; очакваното 
настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; 
комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни 
предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията:

1. ЛПСОВ ще представлява метално съоръжение, напълно вкопано в земята, монтирано 
върху стоманобетонов фундамент с дължина 1 Зм и ширина Зм, от където следва че ще заема 
много малка площ в северния край на поземелен имот с идентификатор 67800.47.71 по КК на 
гр. Созопол. Предвид площта, която се усвоява чрез настоящото инвестиционно предложение, 
не се очакват значителни преки и/или косвени негативни въздействия върху структурата и 
функциите на защитена зона BG0002041 „Комплекс Ропотамо” за опазване на дивите птици и
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в защитена зона BG0001001 “Ропотамо” за опазване на природните местообитания и на дивата 
флора и фауна.

2. След справка е информационната система за Натура 2000 с адрес 
http://natura2000.moew.government.bg/ се установи, че частта от поземлен имот с 
идентификатор 67800.47.71, в която ще се реализира ЛПСОВ и трасето на отвеждащ колектор 
до изливна шахта в ПИ с идентификатор 67800.47.48 по КК на гр, Созопол, м. „Аркутино”, 
общ. Созопол не е идентифицирана като природно местообитание от предмета на опазване на 
защитена зона BG0001001 “Ропотамо” за опазване на природните местообитания и на дивата 
флора и фауна. Предвид това не се очакват преки въздействия, изразяващи се в отнемане на 
природни местообитания от предмета на опазване на защитената зона.

3. Поземелен имот с идентификатор 67800.47.48 по КК на гр. Созопол е допълнително 
включен в границите на защитена зона BG0001001 “Ропотамо”, чрез предложение за 
увеличение на площта, разгледано и прието на проведено на 06.07.2021г. заседание на 
Националния съвет по биологично разнообразие, утвърдено с Решение на Министерски съвет 
№564/30.07.2021г. (обн,, ДВ, бр. 64/03.08.2021 г.)* Изложената мотивация за включването в 
зоната на Урбанизираната територия в плаж Аркутино/ Урбанизираната територия в 
местността Аркутино е:

- Ловна територия на видовете предмет на опазване: Barbastella barbastellus, Miniopterus 
schreibersii, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, Myotis capaccinii, Myotis emargimtus, Myotis 
myotis, Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus 
mehelyi

- Части на урбанизираната територия и всички нейни непосредствени околности са 
местообитания на следните видове: Elaphe sauromates, Elaphe silula, Euplagia quadripunctaria, 
Paracaloptenus caloptenoides, Testudo graeca, Testudo hermanni, Vormela peregusna. ”

C изграждането на ЛПСОВ и отвеждащ колектор /подземна инфраструктура/ не се 
нарушават въздушни коридори или ловни територии на птици и прилепи, а предвид малката 
отнета площ не се очаква прекъсване на биокоридори от значение за дребни, пълзящи или 
бавно подвижни видове, включени в предмета на опазване на защитената зона.

4. Съгласно становището на БДЧР, предвидените дейности не се очаква да доведат до нови 
негативни промени в екологичното и химично състояние на крайбрежното водно тяло, както и 
до изменение на хидроморфологичните характеристики на водните тела и до нови негативни 
промени в състоянието им. Предвид това не се очаква промяна на водния режим на 
естествените водни обекти в близост до инвестиционното предложение и няма да се повлияе 
върху формираните в тях екосистеми. Не се очакват значителни въздействия върху ключовите 
елементи на защитените зони - влажни зони с международно значение -  Рамсарски места.

5. Не се очаква одобряването на настоящото предложение да доведе до кумулативно 
въздействие със значителен ефект върху природните местообитания, популациите на видове и 
техните местообитания, както и върху дивите птици и техните местообитания опазвани в 
защитените зони, в резултат на реализиране на настоящото предложени, спрямо одобрени до 
момента инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

6. Съгласно становище на БДЧР-Варна с изх. № 05-10-383/А6/20.07.2021 г., 
инвестиционното предложение е допустимо спрямо Г1УРБ и ПУРН 2016-2021 г., Закона за 
водите и подзаконовите нормативни актове, при спазване на определени условия, заложени в 
съответното становище.

7. Имотите, предмет на инвестиционното предложение не граничат с воден обект -  
публична държавна собственост, от което не произтичат допълнителни забрани и 
ограничения.
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8. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично 
въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо 
границите на Република България.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:
1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят и 

компетентният орган РИОСВ-Бургас са обявили инвестиционното предложение.
2. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда 

компетентният орган е уведомил писмено кмета на Община Созопол, чиято територия е 
засегната от осъществяването на инвестиционното предложение, а чрез него и засегнатото 
население.

3. В изпълнение на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до 
информацията по Приложение № 2 от Наредбата, както следва:

- от компетентния орган, чрез интернет страницата на РИОСВ-Бургас;
- от Община Созопол, на чиято територия ще се осъществи инвестиционното 

предложение.
4. С писмо с изх. ЕО-Сз-1236-1/02.12.2021 г. Кметът на Община Созопол уведомява 

РИОСВ-Бургас, че информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС 
е оповестена чрез поставяне на съобщение на информационното табло и на интернет 
страницата на Община Созопол за най-малко 14 дни, с цел изразяване на становища от 
заинтересовани лица, като в резултат не са постъпили жалби, възражения и становища.

5. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Бургас няма постъпили, 
жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

1. Строителните дейности да се извършат извън периода 1-ви март - 15-ти август, който 
обхваща гнездовия сезон на всички видове птици, върху които би могло да има въздействие 
следствие безпокойство и/или смъртност.

2. По време на строителството да не се допуска движение на строителната техника извън 
обхвата на съществуващи пътища и строителния обект. Да не се депонират строителни 
материали, скални и земни маси, строителни и битови отпадъци извън площадката на 
инвестиционното предложение.

3. Всички дейности на ЛПСОВ да се извършват по начин, недопускащ разпространение 
на миризми извън границите на обекта. При получени оплаквания за неприятни миризми, да 
се предприемат незабавни действия за предотвратяване/отстраняването им.

4. Съоръженията на ЛПСОВ да се експлоатират по начин, недопускащ излъчване на шум 
по границите на обекта и в мястото на въздействие над граничните стойности, определени в 
Наредба № 6/26.06.2006 г. за показатели на шум в околната среда, отчитащи степента на 
дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за 
шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите на шум и на 
вредните ефекти от шума върху здавето на населението.

ПРИ СПАЗВАНЕ
НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ:
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5. Да се спазват условията, заложени в становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-180- 
1 /26Л 1.2021 г., копие от което се прилага към придружително писмо за предоставяне на 
настоящото решение.

6. Изисканият със становището на РЗИ-Бургас залесителен пояс с широчина 15 метра 
около станцията да бъде изпълнен само от местни за района растителни видове, без участие на 
инвазивни (напр. Ailanthus altissima, Robinia pseudoacatia, Amorpha fruticosa, Fallopia japonica, 
Gleditsia triacanthos, Pueraria lobata).

7. Да се спазват условията, заложени в становище на БДЧР с изх. № 05-10-383/А6/ от 
20.07.2021г., копие от което се прилага към придружително писмо за предоставяне на 
настоящото решение.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 
посочения му капацитет. Същото не отменя задълженията на възложителя по Закона 
за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни 
актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно 
действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от 
обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, 
възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ гр. Бургас своевременно.

Съгласно чл. 93, л. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години 
от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното 
предложение.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на 
Административно-процесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ Бургас пред 
Министъра на ОСВ и Административен съд по реда на чл. 133 от АПК в 14 дневен срок 
от съобщаването му.

Директор па РИОСВ-Бургас


