
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-ЗЗ-П/

На основание чл.4 ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване оценка на 
въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), „Симпъл Сайънс (България)” ЕООД, с 
вх. № ПД-581/08.03.2018 г. и доп. информация от 01.06.2018 г., уведомява Регионалната 
инспекция по околната среда и водите (РИОСВ-Бургас) за инвестиционно предложение: 
„Преустройство на цех за безалкохолни напитки в цех за производство и бутилиране на 
натурални дезинфектанти в УПИ VIII, кв. 9 по плана на с. Свобода, община Камено“.

С писмо на административния орган изх. № ПД-581(3)/26.06.2018 г., изпратено до 
възложителя, с копие до кмета на Община Камено, на основание чл.5, ал.1 от НУРИОВОС 
е определено, че инвестиционното предложение попада в т.6 буква „а“ от списъка с 
категориите дейности по Приложение № 2 към чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС, поради което 
следва да се извърши преценяване на необходимостта от извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда (ОВОС) и тъй като имота е най-близо разположена 
защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със 
Заповед № РД-769/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите и защитена зона 
BG0000273 4Бургаско езеро“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 
фауна, приета с Решение на МС №122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007г.), следва да бъде извършена 
и преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху близо-разположената 
защитена зона по реда на Наредба за условията и реда за извършване на оценка за 
съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и 
целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС).

Директорът на РИОСВ Бургас осигуряване на обществен достъп до уведомлението 
за ИП, за което има съставен протокол.

С писмо вх. № ПД-581(4) 18.07.2021 г., възложителят е внесъл в РИОСВ-Бургас 
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. 1 от НУРИОВОС с цел осигуряване на 
обществен достъп, информацията за преценяване на необходимостта от извършване на 
ОВОС е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Бургас, за което е съставен 
констативен протокол. В рамките на нормативно определения 14-дневен срок не са 
постъпили становища, мнения и възражения от заинтересовни лица/ организации.

На основание чл.7, ал.2, т.2, буква „б“ от НУРИОВОС, с писмо изх. № ПД- 
581 (5)/23.07.2018 г. на РИОСВ Бургас информацията за преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС е изпратена до РЗИ-Бургас за становище по компетентност.

С писмо с изх. № ПД-581 (6)23.07.2018 г. на РИОСВ-Бургас е уведомен кмета на 
община Камено 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-581(7)/23.07.2018 г., възложителя е уведомен, че информацията 
по Приложение 2 от НУРИОВОС е изпратена за становище до специализираните 
ведомства. Съгласно чл. 7, ал. 4 от НУРИОВОС, времето за провеждане на консултации със 
специализираните ведомства, не 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 от Вас 
искане.
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С писмо вх. № ПД-581 (8)13.08.2018 г. Община Камено (техен изх. № 32-00- 
80/10.08.2018 г.) информира РИОСВ Бургас за осигурения обществен достъп.

С писмо на РИОСВ-Бургас с изх № ПД-581(10)20.08.2018г., възложителят е 
уведомен, че РЗИ-Бургас не може да даде положително становище, на основание 
предложената информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда. В тази връзка е необходимо същата да се допълни, 
съгласно становище на РЗИ-Бургас е изх. №25-01-96/14.08.2018 г, (вх.№ПД- 
581(9)16.08.2018 г.).

За предоставяне на необходимата информация РИОСВ Бургас е определила срок до 
20.09.2018 г. и възложителят е уведомен, че съгласно чл. 6, ал. 4 от НУРИОВОС, ако 
допълнителната информация не бъде предоставена в определения срок, процедурата по 
разглеждането на искането се прекратява.

С писмо вх. № ПД-581 (11)12.10.2018 г. Възложителят внася допълнителна 
информация.

С писмо изх. №ПД-581(12)17.10.2018г. на РИОСВ Бургас допълнителната 
информация е изпратена до РЗИ-Бургас за становище. Съгласно писмо на РЗИ-Бургас с 
изх. № 25-01-96/23.10.2018 г. не се очаква възникване на риск за човешкото здраве в 
следствие реализацията на инвестиционното предложение, при спазване на условията, 
поставени в становище на РЗИ-Бургас. (вх.№ПД-581(13)26.10.2018 г.) на РИОСВ Бургас

С писмо вх. № ПД-581(14)26.11.2018 г. Възложителят внася допълнителна 
информация изискана с писмо изх. № ПД-581(10)20.08.2018г.

С писмо изх. № ПД-581(15)13.12.2018 г. възложителя е уведомен във връзка с 
провеждане на процедура по преценяване необходимостта от ОВОС и постъпил в хода на 
процедурата Доклад от извършена класификация, съгласно чл.ЮЗ, ал.1 и чл.2 от ЗООС е 
необходимо за определяне на дейността, попадаща в обхвата на т.4 от Приложение №4 към 
чл. 117, ал.1 на ЗООС, да представи информация по отношение на суровините, получаването 
на крайния продукт, както и междинни продукти по представената технология.

С писмо вх. № ПД-581(16) 13.06.2019 г. Възложителят предоставя допълнителна 
информация.

С писмо изх. № ПД-581 (17) 14.06.2019 г. РИОСВ Бургас информира Възложителя 
относно класифицирането на дейността/инсталации в категориите и конкретните дейности 
по Приложение №4 на ЗООС, допуска да представи оценка за прилагане на най-добрите 
налични техники (НДНТ) в съответствие с разпоредбите на чл.99а, ал.1 от ЗООС в рамките 
на текущата процедура за преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС по 
глава шеста от ЗООС.

С писмо ПД-581(18)23.08.2019 г.Възложителят представя оценка за прилагане на 
най-добрите налични техники в съответствие с разпоредбите на чл.99а, ал.2, т. 1 на ЗООС.

С писмо изх. № ПД-581(19)26.08.2019 г. РИОСВ Бургас изпраща информацията по 
служебен път до Изпълнителна Агенция по околна среда -  гр. София за становище във 
връзка с чл.99а, ал.1 от ЗООС.

С писмо вх. ПД-581(20)01.10.2019 г. Изпълнителната Агенция по околна среда -  гр. 
София (с техен изх. № КР-2442/30.09.2019г.), изразява становище, поради неясния обхват 
на инсталацията по Приложение №4 към ЗООС, не може да се произнесе по същество по 
наличието на доказателства за прилагане на НДНТ. В тази връзка е необходимо същата да 
се допълни, съгласно становище на ИАОС-София е изх. №КР-2442/30.09.2019 г.

С писмо изх. №ПД-581(21)07.10.2019 г., Възложителят е уведомен, че представената 
с писмо с вх. № ПД-581 (18)23.08.2019г. информация не съответства на информацията, 
представена с Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС и допълнение към нея и 
следва да се уеднакви.
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На основание чл.2а, ал.6 от НУРИОВОС, с напомнително писмо на административния 
орган с изх.№ ПД-581 /(2018г.)(22) 12.08.2021 г., до възложителя и определен срок до 14 дни, 
е указано да представи на компетентния орган съответната допълнителна информация или 
да внесе искане за прекратяване на процедурата.

Със заявление с вх. № ПД-581 (23)26.08.2021 г. Възложителят е заявил пред РИОСВ 
Бургас желание да му бъде прекратена процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС.

Настоящата молба би могла 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 и на основание чл.56, ал.1 
от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)

РЕШИХ:

Прекратявам процедурата по преценяване на необходимостта от извършване 
на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч. и на съвместената 
процедурата по оценка за съвместимост за инвестиционно предложение: „Преустройство 
на цех за безалкохолни напитки в цех за производство и бутилиране на натурални 
дезинфектанти в УПИ VIII, кв. 9 по плана на с. Свобода, община Камено“, с възложител: 
„Симпъл Сайънс (България)” ЕООД

Прекратяването на 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 и 
водите и Административен съд по чл. 133 от АПК, чрез Директора на РИОСВ-Бургас е 
14 - дневен срок от съобщаването м у на заинтересованите лица по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс, N

ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА 
И.Д. ДИРЕКТОР НА РИОСВ -  БУР
Заповед №840/23.06.2021 г. и Заповед № 
на министъра на ОСВ

7.2021 г.
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