
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ JV® БС-109-П/ JjO JU Lo
за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда

С вх. № ПД-811 от 14.12.2020 г. е внесено уведомление по смисъла на чл. 4, ал. 1 и 
ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда -  НУРИОВОС за промяна на инвестиционно предложение „Изграждане на 
площадка за събиране, съхраняване и третиране на отпадъци от черни и цветни метали 
/ОЧЦМ/. излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ и негодни за употреба 
батерии и акумулатори /НУБА/. находища се в УПИ XVIII-773, кв.2, м. „Върли бряг”, гр. 
Бургас, община Бургас /ПИ с идентификатор № 07079.665.32 по КК на гр. Бургас/”, с 
възложител: „ТСМ-2017”ООД.

С писмо изх. № ПД-811(14) от 12.01.2021 г„ Възложителят е уведомен, че 
предвидените дейности представляват разширение на инвестиционни предложения, 
попадащи в обхвата на Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда, които 
самостоятелно попадат в обхвата на т. 11, буква „д” от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1. т. 2 
на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1. т. 2 промяната в инвестиционното предложение подлежи 
на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и е получил указания за 
действията, които следва да предприеме.

Повече от 12 месеца не са изпълнени от възложителя дадените му указания от 
компетентния орган.

На основание чл.2а, ал.6 от НУРИОВОС, е напомнително писмо с изх.№ ПД-811(15) 
от 07.11.2022 г„ до възложителя и определен срок до 14 дни, е указано да представи на 
компетентния орган съответната информация/документация или да внесе искане за 
прекратяване на процедурата. Писмото е получено на 09,11,2022 г. и в законния 14-дневен 
срок не е постъпвала информация от Възложителя.

Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства и на основание чл.2а. ал.З, във 
връзка с чл.2а. ал.5, т. 1 и ал. 6 от НУРИОВОС

РЕШИХ:
Прекратявам процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч. и на съвместната процедурата 
по оценка за съвместимост за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за 
събиране, съхраняване и третиране на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, излезли 
от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ и негодни за употреба батерии и 
акумулатори /НУБА/, находяща се в УПИ XVIII-773, кв.2, м. „Върли бряг”, гр. Бургас, 
община Бургас /ПИ с идентификатор № 07079.665.32 по КК на гр. Бургас/”, с възложител: 
„ТСМ-2017”ООД.

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

Решението може да бъде обжалвано пред съответния Административен съд, чрез 
Директора на РИОСВ -  Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на

.................. ...  j... „..„душила” 67, ет.З, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: -359 56 813 200

e-mail: riosvbs(®unacs.hg


