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Министерство  на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-61-П/.. A

На основание чл.4 ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване оценка на 
въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), „Винекс Славянци“ АД, с вх. № ПД- 
572/28.02.2019 г., уведомява Регионалната инспекция по околната среда и водите 
(РИОСВ-Бургас) за инвестиционно предложение: „Изграждане и модернизация на 
съоръжения на ПСОВ „Петковец“, намиращ се в имот №000332, землище с. Лозарево, 
община Сунгурларе“ с възложител: „Винекс Славянци“ АД

Съгласно чл. 4, ал.1, от НУРИОВОС, е направена консултация с „Басейнова 
дирекция „Източнобеломорски район“, относно допустимостта на инвестиционното 
предложение:.

Според становище на БДИБР с изх.№ПУ-01-147 от 22.03.2019год. реализацията 
на инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите 
на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при условие да 
няма допълнително замърсяване на водните тела и при спазване на условията, 
произтичащи от Закона за водите.

С писмо на административния орган изх. № ПД-572/03.04.2019 г., изпратено до 
възложителя, с копие до кмета на Община Сунгурларе, кметство с. Лозарево и БДИБР, 
на основание чл.5, ал.1 от НУРИОВОС е определено, че инвестиционното предложение 
попада в т. 11 буква „в“ от списъка с категориите дейности по Приложение № 2 към 
чл.93, ал.1, г.1 и 2 на ЗООС, поради което следва да се извърши преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
(ОВОС) и преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените 
зони 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).

С писмо, с вх. № ПД-572 от 19.04.2019 г., от възложителя постъпва в РИОСВ- 
Бургас информацията по чл.6 от НУРИОВОС за преценяване необходимостта от 
извършване на ОВОС.

На основание чл.7, ал.2, т.2, буква „б“ от НУРИОВОС, е направена консултация с 
РЗИ-Бургас по компетентност по отношение степента на значимост на въздействието и 
риска за човешкото здраве.

Съгласно становище с изх.№ 25-01-92/12.05.2017г. Директора на РЗИ-Бургас, 
изразява становище, че не може да даде положително становище по отношение степента 
на значимост и риска за човешкото здраве в следствие реализацията на разглежданото 
инвестиционно предложение, предвид което е необходимо да се допълни информацията, 
съгласно писмо на РЗИ Бургас с изх. № 10-08-1/09.04.2018г.

С писмо на РИОСВ-Бургас с изх. № ПД-572/14.05.2019 г. Възложителят е 
уведомен, за внасяне на поисканата допълнителна информация.

Със заявление с вх. № ПД-572/18.06.2019г. Възложителят е внесъл в РИОСВ 
Бургас молба, че желае да му бъде прекратена процедурата за преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
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Настоящата молба би могла да се разгледа единствено като искане от страната, по 
чиято инициатива е започнало административното производството да бъде прекратено.

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

Прекратявам процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС 
за инвестиционно предложение: „Изграждане и модернизация на съоръжения на ПСОВ 
„Петковец“, намиращ се в имот №000332, землище с. Лозарево, община Сунгурларе“ с 
възложител: „Винекс Славянци“ АД

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

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно- 
процесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ Бургас пред Министъра на ОСВ и 
Административен съд по реда на чл. 133 от АПК в 14 дневен срок от съобщаването 
му.

РЕШИХ:

Заповед №  РД-112/07.08.2018 г.
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