
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

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

РЕШЕНИЕ № БС-19-П/ 2IU'
С вх. № ПД-2046 от 09.08.2021 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 „Реконструкция и разширение на ПСОВ- 
Синеморец в поземлен имот с идентификатор 66528.501.446 по КК на с. Синеморец, община 
Царево”, с възложител Община Царево.

Съгласно представената информация, с инвестиционното предложение се предвижда 
разширението на ПСОВ-Синеморец. Към настоящият момент в с. Синеморец няма изградена 
ПСОВ. Съоръжението, което се предвижда да бъде реконструирано е пречиствателен 
експериментален модул, който е нефункциониращ.

Разширението се предвижда да се реализира в поземлен имот с идентификатор 66528.26.286 
по КК на с. Синеморец. Поземлен имот с идентификатор 66528.26.286 по КК на с. Синеморец, 
община Царево попада в границата на защитена територия по смисъла на Закона за защитените 
територии, природен парк (ПП) „Странджа”. Попада и в границите на две защитени зони по 
смисъла на Закона за биологичното разнообразие BG0002040 „Странджа” за опазване на дивите 
птици и BG0001007 „Странджа” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 
фауна.

На основание чл. 4а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда (Наредбата по ОВОС) е изискано от Басейнова дирекция 
„Черноморски район” /БДЧР/ становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите относно 
допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в действащите 
планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения.

Съгласно получено писмо от БДЧР с техен изх. № 05-10-480/А1/ от 03.09.2021 г,, за издаване 
на становище по чл. 155, ал. 1, т.23 от Закона за водите е необходимо да се представи 
информация по отоношение на:

- Данни за отточната характеристика на дерето, включително проводимостта му до р. Велека, 
с цел защита от вредното въздействие на водите;

- Крайните гранични точки на поземлените имоти, в които попадат предвидените за 
изграждане пречиствателни съоръжения;

- Географски координати на точката на заусгване на отпадъчните води в дерето;
- Информация за производствени/стопански предприятия, за които е предвидено включване в 

селищната канализационна мрежа (ако има такава).
С писмо на директора на РИОСВ-Бургас с изх. № ПД-2046(3) от 05.10.2021 г., възложителят 

Община Царево е уведомена, че за определяне на приложимата процедура по реда на Глава VI от 
Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие е 
необходимо да представи информация по отношение на:

- коректно формулирано инвестиционно предложение.
- устройствени и технически планове и проекти за имота в границите на природния парк, 

одобрени след проведена процедура по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за 
биологичното разнообразие и Закона за защитените територии. За определяне допустимостта на 
инвестиционното предложение спрямо Закона за защитените територии и режима на ПП 
„Странджа”;

- документи, доказващи уведомяване на засегнатото население, съгласно изискванията на чл. 
95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС;
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-Информация съгласно писмо на БДЧР-Варна с техен изх. № 05-10-480(А 1 )/03.09.2021 г., 
копие от което е изпратено на възложителя.

За предоставяне на необходимата информация РИОСВ-Бургас е определила срок до 
02.11.2021 г. и възложителят е уведомен, че съгласно чл. 5, ал. 5 от НУРИОВОС, ако 
допълнителната информация не бъде предоставена в определения срок, процедурата по 
разглеждането на искането се прекратява.

В указаният срок и до датата на издаване на настоящото решение възложителят не е 
представил изискващата се по процедурата информация.

Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства, на основание чл. 5, ал. 5 от 
НУРИОВОС.

РЕШИХ:

Прекратявам административната процедура за инвестиционно предложение 
„Реконструкция и разширение на ПСОВ-Синеморец в поземлен имот с идентификатор 
66528.501.446 по КК на е. Синеморец, община Царево”, с възложител Община Царево.

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

Решението може да бъде обжалвано в 14 - дневен срок от съобщаването му на 
заинтересованите лица по реда на чл. 133 от Административнопроцесуалния кодекс чрез 
Директора на РИОСВ-Бургас пред Административен съд.

Директор па РИОСВ-Бургас
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