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Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-16-П/ (J/- W .  '
за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка

на въздействието върху околната среда

С вх, № ПД-1589 от 17.06.2021 г. е внесено в РИОСВ-Бургас 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 паркинг с метален навес в 
поземлен имот с идентификатор 00151.180.8 по КК на гр. Айтос, местност „Могилата, община 
Айтос”, с възложител „Младост Димо Ангелов” ООД.

Предвид изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) за 
постъпилото инвестиционно предложение е публикувано съобщение на интернет страницата на 
РИОСВ-Бургас, за което е съставен констативен протокол. С писмо с изх. № ПД-1589 
(1)/28.06.2019 г. на Директора на РИОСВ-Бургас е уведомен кмета на Община Айтос за 
задължението му по чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/.

С писмо на РИОСВ-Бургас изх. № ПД-1589(2)/12.07.2021 г., изпратено до възложителя, с 
копие до Община Айтос на основание чл.5, ал.1 от НУРИОВОС е определено, че 
инвестиционното предложение попада в обхвата на т.10 Инфраструктурпи инвестиционни 
предложения, буква „б“ - за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски 
центрове и паркинги към чл. 93, ал. 1, т.1 от 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, по реда на чл. 
31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие.

Поземлен имот с идентификатор 00151.180.8 по КК на гр. Айтос не попада в границите на 
защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена 
зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо 
разположена защитена зона е BG0000119 “Трите братя” за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-375/15.05.2020 г. на 
министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/02.06.2020 г.).

С писмо с вх. № ПД-1589(3)/07.12.2020 г., възложителят заявява, че желае да прекрати 
образуваното административно производство.

Заявлението би могло да се разгледа единствено като искане от страната, по чиято 
инициатива е започнало административното производство, то да бъде прекратено.

С оглед на изложените по-горе фактически обстоятелства, на основание чл. 56, ал. 1 от 
Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 2а, ал.1 и ал. 3 от НУРИОВОС

РЕШИХ:

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 „Изграждане на паркинг с метален 
навес в поземлен имот с идентификатор 00151.180.8 по КК на гр. Айтос, местност „Могилата”, 
община Айтос”, е възложител „Младост Димо Ангелов” ООД.
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Прекратяването на процедурата с настоящото решение не изключва възможността 
възложителят да подаде ново уведомление до компетентния орган.

Решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица в 14-дневен срок от 
съобщаването му по реда на чл. 133 от Административнопроцесуалния кодекс чрез 
Директора на Р И О ” 4 шшистративен.
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