
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-66-П/ / f  6 $
за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.4 ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване оценка на 
въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), „Земя огнен“ ЕООД, с вх. № ПД- 
2077/12.08.2021 г., уведомяват Регионалната инспекция по околната среда и водите 
(РИОСВ-Бургас) за инвестиционно предложение: „Производство на компост от 
растителни отпадъци в имот с идентификатор 53312.37.26 по КК на е. Огнен, община 
Карнобат“.

С писмо на административния орган РИОСВ - Бургас с изх, № ПД-2077(1)/08.09.2022 
г., възложителят е уведомен, че представената информация е непълна и недостатъчна за 
произнасяне от страна на РИОСВ-Бургас и на основание чл. 5, ал. 4 от НУРИОВОС е 
поискано в срок до 15.10.2021 г. да бъде представено и уточнено:

1. Компостът за собствена употреба ли ще се използва или ще се предава на други лица. 
Област на употреба.

2. Входящия контрол на отпадъците, които ще се подлагат на компостиране и за 
изходящия контрол на продуктите, които ще се получат в резултат на извършваните операции.

3. Информация за операциите по предварително третиране на доставения на площадката 
отпадък и компостирането. Повече информация за компостиращата площадка-площ, настилка, 
дробилната машина-капацитет, складовите площи за суровината, спомагателни материали, 
полученият краен продукт отпадък.

С писмо вх. № ПД-2077(2)/13.10.2021 г. Възложителят представя в РИОСВ-Бургас 
допълнителна информация.

След преглед на представената информация, с писмо на административния орган 
изх. № ПД-2077(3)/08.11.2021 г., изпратено до възложителя, на основание чл.5, ал.1 от 
НУРИОВОС е определено, че инвестиционното предложение попада в т.11 буква „б“ 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). До имота най-близо разположената защитена зона е BG0000196 
„Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, 
обявена със Заповед № РД-316/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, 
бр.52/2021 г.) и следва да бъде извършена 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), за което има съставен протокол.
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Съгласно изискванията на чл.95, ал.1 от ЗООС, с писмо ПД-2077(4)/12.11.2021 г. е 
уведомен кмета на Община Карнобат, за осигуряване на обществен достъп до 
уведомлението за ИП, за което е съставен протокол.

С писмо вх. № ПД-2077(5)/23.11.2021 г., възложителят е внесъл в РИОСВ-Бургас 
Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда (ОВОС).

С писмо вх. № ПД-2077(6)/26.11.2021 г. Община Карнобат, е изискала подробна 
информация относно технологията на производство на компост.

На основание чл.7, ал.2, т.2, буква „б“ от НУРИОВОС, с писмо изх. № ПД- 
2077(7)/03.12.2021 г. на РИОСВ Бургас информацията за преценяване на необходимостта 
от извършване на ОВОС е изпратена до РЗИ-Бургас за становище по компетентност.

На основание чл.7, ал.2, т.2, т.4 от НУРИОВОС, с писмо изх. № Г1Д- 
2077(8)/03.12.2021 г. на РИОСВ Бургас информацията за преценяване на необходимостта 
от извършване на ОВОС е изпратена до БДЧР за становище по компетентност.

С писмо е изх. № ПД-2077(9)/03.12.2021 г. на РИОСВ-Бургас е уведомен кмета на 
община Карнобат за постъпилата информацията за преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС и задълженията му съгласно чл. 6, ал. 10 от НУРИОВОС.

С писмо е изх. № ПД-2077(10)/03.12.2021 г., възложителя е уведомен, че 
информацията по Приложение №2 към чл.6 от НУРИОВОС е изпратена за становище до 
специализираните ведомства.

С писмо на РИОСВ-Бургас е изх. № ПД-2077(14)/14.01.2022 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 се допълни, съгласно 
становище на РЗИ-Бургас е изх. № 10-197-1/15.12.2021 г,

• Съгласно писмо на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ с техен изх. 
ПУ-01-1262(1)/30.12.2021 г. е необходимо информацията да се допълни.

• Процесът на компостиране ще се осъществява на открити площадки, 
предназначени за аеробно обработване на растителен отпадък. В тази връзка 
информацията е необходимо да се допълни, както следва:

• Очаквани емисии на вредни вещества от дейностите по компостиране;
• За всяка технологична операция (транспортни дейности, складиране, 

производствена дейност и пр.), която е потенциален източник на емисии на интензивно 
миришещи вещества да се опишат предвидените превантивни мерки преди пускане в 
експлоатация на обекта и по време на експлоатация, е които възложителят гарантира 
недопускане разпространение на миризми извън границите на обекта.

За предоставяне на необходимата информация РИОСВ Бургас е определила срок до 
11.02.2022 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.

Съгласно писмо на Община Карнобат, с изх. № 32-00-52/09.02.2022 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.

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

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: „Производство на компост от растителни отпадъци в имот с идентификатор 
53312.37.26 по КК на с. Огнен, община Карнобат“ с възложител: „Земя Огнен“ ЕООД

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

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от обявяването му, чрез 
Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на околната среда и водите и/или 
съответния Административен съд по реда на чл. 133 от
Административнопроцесуалния кодекс.

ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА 
И.Д. ДИРЕКТОР НА РИОСВ -  БУРГЩ  
Заповед № 419/10.05.2022 г. на миниспгьд*
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