
Регионална инспекции по околната среда п водите - Бургас

М и н и с т е р с т в о  на  о к о л н а т а  с р е д а  и в о д и т е

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

за прекратяване па процедура но преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда

С вх. № ПД-684 от 28.02.2022 г. е внесено в РИОСВ-Бургас уведомление по смисъла на 
чл. 4. a i. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда /НУРИОВОС/ за инвестиционно предложение „I 1апояване на тревни 
площи чрез съществуващо водовземно съоръжение в поземлен имот с идентификатор 
81178.50.56 по КК на гр. Черноморец, база „Атия”, община Созопол”, с възложител 
„Ситамекс гардънс” ООД.

На основание чл. 4а от НУРИОВОС е изискано становище от Басейнова Дирекция 
„Черноморски район” (БДЧР). Съгласно становище на БДЧР е изх. № 05-10- 
619(АЗ)/03,05.2022 г.. инвестиционното предложение, което ще се реализира, е допустимо 
спрямо заложените в Плана за управление на речните басейни цели и мерки (11УРБ) и Плана 
за управление на риска от наводнения (ПУРН), Закона за водите и подзаконовите 
нормативни актове.

Предвид изискванията на чл. 95, ал. I от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) за 
постъпилото инвестиционно предложение е публикувано съобщение па интернет страницата 
па РИОСВ-Бургас, за което е съставен констативен протокол. С писмо е изх. № ПД- 
684(8)/09.06.2022 г. на Директора па РИОСВ-Бургас е уведомен кмета на Община Созопол 
задължението му по чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

С писмо на РИОСВ-Бургас изх. № ПД-684(9)/13.06.2022 г., изпратено до възложителя, па 
основание чл.5, ал.1 от НУРИОВОС е определено, че инвестиционно предложение попада в 
обхвата па т. 10 Ипфраструктурии инвестиционни предложения, буква „н” схеми за добив 
на подземни води и изкуствено подхранване на подземни води (невключени в приложение №  
1) от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т.1 ог ЗООС. поради което следва да се проведе 
процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда (ОВОС), както и на процедура по преценяване на вероятната степен на 
отрицателно въздействие върху защитени зони, която се извършва чрез процедурата по 
ОВОС. но реда на чл. 31, ал. 4 от Закон за биологичното разнообразие.

С вх. № ПД-684(10)/28.06.2022 г. е внесено Искане за преценяване на необходимостта от 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9. т. I от НУРИОВОС с цел осигуряване на 
обществен достъп, информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС 
е публикувана па интернет страницата на РИОСВ-Бургас, за което е съставен констативен 
протокол. В рамките на нормативно определения 14-дневен срок нс са постъпили становища, 
мнения и възражения от заингересовни лица/ организации.

На основание чл. 7, ал. 2. т. 2 буква „б” от НУРИОВОС с писмо с изх. № Г1Д-684 
(11)/04.07.2022 г. па РИОСВ Бургас информацията за преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС е изпратена до РЗИ-Бургас за становище по компетентност по 
отношение степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве от 
реализацията на инвестиционното предложение.
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С писмо с изх. № ПД-684(12)/04.07.2022 г. на РИОСВ-Бургас с уведомен кмета на 
Община Созопол за постъпилата информацията за преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС и задълженията му съгласно чл. 6. ал. 10 от НУРИОВОС.

С писмо с изх. № ПД-684(13)/04.07.2022 г., възложителят е уведомен, чс информацията 
по 1 [риложение 2 от 11УРИОВОС е изпратена за становище до специализираните ведомства и 
съгласно чл. 7, ал. 4 от НУРИОВОС времето за провеждане на консултации със 
специализираните ведомства нс се включва в указания в чл. 93. ал. 5 от Закона за опазване на 
околната среда едномесечен срок за произнасяне от РИОСВ-Бургас по внесеното искане.

Съгласно получено становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-208-1/13.07.2022г. представена 
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 пе се очаква здравен риск при осъществяване на инвестиционното предложение, при 
спазване на определени условия, заложени в становището.

Съгласно писмо на Община Созопол с техен изх. № ЕО-Сз-945-1 от 26.07.2022 г.. с 
осигурен обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС по Приложение № 2 към чя.6 от НУРИОВОС. В 14-дневния 
нормативно определен срок пе са постъпили становища/възражения/мнения от 
заинтересовани лица/организации.

Получено е писмо от Министерство на отбраната с техен изх. № 14-00-431 от 06.12.2022 
г., съгласно което всички инвестиционни предложения следва да бъдат прекратявани, 
предвид местоположението на морския бряг, в непосредствена близост до ВМБ „Атия“ и 
специфичния статут на войсковия район, пряко свързан с отбраната и сигурността па 
страната. Специалният статут на войсковия район предполага защита па войските и силите 
диелоцирапи от него да се конкретизират върху предотвратяване на евентуални директни и 
косвени атаки върху съоръженията, въоръжението, бойната техника и личния състав. 
Инвестиционните предложения създават пряка и непосредствена опасност от възникване на 
инциденти, застрашавайки базираните военни плавателни съдове.

Въз основа на изложените по-горс фактически обстоятелства, па основание чл. 2а. ал.1.

Прекратявам процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч. и на съвместената процедура по 
оценка за съвместимост за инвестиционно предложение „Напояване на тревни площи чрез 
съществуващо водовземно съоръжение в поземлен имот с идентификатор 81178.50.56 но КК 
на гр. Черноморец, база „Атия1’, община Созопол”, с възложител „Ситамске гардъис” ООД.

Прекратяването па процедурата с настоящото решение не изключва 
възможността възлож ителят да подаде ново уведомление до компетентния орган.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда а водите 
и Административен съд но чл. 133 от АПК, чрез Директора на РИОСВ-Бургас в 14 - 
дневен срок от съобщаването му па заинтересованите лица по реда на

ал. 2 и ал. 3 от НУРИОВОС
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