
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШ ЕН И Е №  БС-61-П
за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване 

на оценка на възленствнено върху околната среда

На основание чл.4 ал. I от Наредба за условната и реда за извършване оценка на 
въздействието върху околната среда (НУРИОВОС). Георги Пенев и Милка Пенева, с вх. № 
ПД-1715/30.06.2021 г.. уведомяват Регионалната инспекция по околната среда и водите 
(РИОСВ-Бургас) за инвестиционно предложение: ..Изграждане на къмпинг за каравани в 
имот с идентификатор 48619.8.763. местност „Елхов дол“ , гр. Царево. Община Царево“ .

С писмо на административния орган нзх. № ПД-1715(1 )/19.07.2021 г.. изпратено до 
възложителя, с копие до кмета на Община Царево, на основание чл.5. ал.1 от НУРИОВОС 
е определено, че инвестиционното предложение попада в т.12 буква „г “  от списъка с 
категориите дейности по Приложение .V« 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).

С писмо ПД-1715(2)/19.07.2021 г. директорът на РИОСВ Бургас уведомява Община 
Царево на основание чл.95. ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), за 
осигуряване на обществен достъп до уведомлението за И11. за което има съставен протокол.

Имотът не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за 
защитените територии, не попада н в защитена зона. по смисъла на Закона за биологичното 
разнообразие (Натура 200 място). Най-близо е разположена защитена зона BG0001001 
..Ропотамо”  за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна обявена 
със Заповед № РД-1042/17.12.2020 г. (ДВ, бр. 19/05.03.2021 г.).

Инвестиционното предложение попада в обхват на чл. 2. an. 1. т. 1 от Наредбата за 
ОС и подлежи на процедура по оценка на съвместимостта му с предмета и целите на 
опазване на защитените зони по реда на чл.31, ал.4, във връзка с чл.31. ал.1 or Закона за 
биологичното разнообразие.

С писмо вх. №  ПД-1715(3)/08.09.2021 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 па РИОСВ-Бургас. за което е съставен 
констативен протокол. В рамките на нормативно определения 14-дневен срок не са 
постъпили становища, мнения и възражения от заинтересовани лица/организапии.

С писмо с изх. №  ПД-1714(4)/12.10.2021 г. на РИОСВ-Бургас е уъедомен кмета на 
община Царево за постъпилата информацията за преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС и задълженията му съгласно чл. 6. ал. 10 or НУРИОВОС.

На основание чл.7, ал.2. г.2, буква ,.б“  от НУРИОВОС, с писмо изх. № ПД- 
1715(5)' 12.10.2021 г. на РИОСВ Бургас информацията за преценяване на необходимостта oi 
извършване на ОВОС е изпратена до РЗИ-Бургас за становище но компетентност.

С писмо с изх. №  ИД-1715(6)/12.10.2021 г.. възложителя е уведомен, че информацията 
по Приложение №2 към чл.6 от НУРИОВОС е изпратена за становище до 
специализираните ведомства.
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Съгласно писмо на Община Царево, е изх. № 32-01-282/26.10.2021 г.. е осигурен 
обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на 
ОВОС по Приложение №  2 към чл.6 от НУРИОВОС. В 14-дневния нормативно определен 
срок не са постъпили становища'възражения'мнения от заинтересовани лица/организации.

С писмо на РИОСВ-Бургас с изх. .4° ПД-1715(9)/08.11.2021 г.. възложителят е 
уведомен че:

• РЗИ-Бургас не може да даде положително становище, на основание приложената 
информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда. В тази връзка е необходимо същата да сс допълни, съгласно 
становище на РЗИ-Бургас с изх. №  10-166-1 !2\ .10.2021 г.

За предоставяне на необходимата информация РИОСВ Бургас е определяла срок до 
24.11.2021 г. и възложителя! с уведомен, чс съгласно чл. 6. ал. 4 от НУРИОВОС, ако 
допълнителната информация не бъде предоставена в определения срок. процедурата по 
разглеждането на искането сс прекратява.

С писмо вх. .N» ПД-1715(10)/24.11.2021 г. Възложителят е внесъл заявление за 
удължаване на срока за допълнителна информация, съгласно писмо с изх. № 10-166- 
’l 1/21.10.2021 г. на РЗИ-Бургас.

С писмо изх. №  11Д-1715( 11)/02.12.2021 г. Директорът на РИОСВ-Бургас удължава 
посочения срок за внасяне на допълнителна информация до 31.01.2022 г.

В определения срок възложителят не е предоставил изисканата информация.
Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства, на основание чл. 6. ал.4 

от НУРИОВОС.

РЕШ И Х:

Прекратявам процедурата но преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда, в г.ч. и на съвместената процедурата 
по оценка за съвместимост *а инвестиционно предложение: „Изграждане на къмпинг за 
каравани в имот с идентификатор 48619.8.763, местност „Елхов дол“ , гр. Царево. Община 
Царево" с възложители: Милка Пенева и Георги Пенев

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

Решението м ож е да бъде обжалвано в 14-дневен срок от обявяването му, чрез 
Директора на РИОСВ-Бургас пред Административен съд но реда на чл. /33 от 
А дмин истративнопроцесуалн ия кодекс.

ИНЖ. ЗИ Н КА С ТО Й К О В А  
И.Д. Д И РЕ К ТО Р Н А  РИОСВ -  Б У РГА С  [у  
Заповед ЛЬ 419/10.05.2022 г. на министъра на околната среда и водите

гр. Бургас, к-с Лазур. ул. „Перущица” 67, ет.З, п.к.388 
‘ Тел: +359 56 813205. Факс: 359 56 813 200 

e-mail: riosvbs'a unacs.bg. www.riosvbs.com

http://www.riosvbs.com

