
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ№БС-71-П '
за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда

С вх. № ПД-3131/16.12.2019 г. е внесено уведомление по смисъла на чл. 4. ал. 1 от 
11аредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната 
среда /НУРИОВОС/ за инвестиционно предложение „Изграждане на двуетажна вилна 
сграда в имот № 00833.1.162, местност „Стролата“, гр. Ахелой, община Поморие“ с 
възложител: „Гудисон Парк“ ООД.

След преглед на представената информация е установено, че тя е непълна и 
недостатъчна за произнасяне от страна на РИОСВ Бургас и с писмо с изх. № ПД- 
3131(1)10.01.2020г., възложителят е уведомен, че в срок до 31.01.2020 г., на основание чл. 5, 
ал. 4 ат НУРИОВОС е необходимо да представи допълнителна информация, касаеща 
варианта за водоснабдяване на имот № 00833.1.162, местност „Стролата“, гр. Ахелой, 
община I юморие /сондаж и/или ВиК/.

С писмо вх. № ПД-3131(2) от 30.01.2020г. Възложителят е внесъл поисканата 
допълнителна информация, с което ни информира, че предвиденото водоснабдяване, ще 
бъде чрез изграждане на водовземно съоръжение.

Имотът не попада в защитена територия, по смисъла на Закона за защитените 
територии. Попада в защитена зона BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, 
обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, 
бр.69/2009г), изм. Със Заповед №РД-76/28.01.201 Зг. (ДВ, бр. 10/05.02.201 Зг.).

При извършената проверка за допустимост по реда на чл,12, ал.2 във връзка е чл.40, 
ал.2 от Наредбата за ОС се констатира, че ИП е допустимо спрямо режима на защитена зона 
BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, определен със заповедта й за обявяване и 
за изменение.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова 
информация (КВС/КК, горска карта) и модели за разпространение на дюнни природни 
местообитания по Черноморското крайбрежие, е установено, че площта няма 
характеристика на пясъчни дюни.

Предвид изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС за постъпилото инвестиционно 
предложение е публикувано съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Бургас. С писмо 
с изх. № ПД-3131(3)/07.02.2020 г. на директора на РИОСВ-Бургас е уведомен кмета на 
община Поморие.

На основание чл. 4а, ал. 1 от НУРИОВОС, с писмо с изх. № ПД-3131 (4)/07.02.2020г. 
информацията за горецитираното инвестиционно предложение е изпратена до БДЧР-Варна 
за становище по чл. 155, ал. 1т. 23 от Закона за водите.

Съгласно писмо на БДЧР с изх. № 05-10-215(А1)/19.02.2020г. за издаване па 
становище е необходимо да бъде представена следната информация:

• Източник на питейно-битово водоснабдяване, брой обитатели/ползвагели;
• Информация за възможност за присъединяване към съществуващата водопроводна 

инфраструктура;
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• В случай, че ще се ползва съществуващото водовземно съоръжение е необходимо 
предоставяне на информация относно вписване в регистъра по чл.118г, ал.З, т.5 от 
Закона за водите и съгласно §41, ал.7 от преходни и заключителни разпоредби към 
Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда;

• При изграждане на ново водовземно съоръжение е необходимо да се представи 
информация, съгласно чл2б на Наредба №1/10.10.2007г. (изм. и доп. ДВ.бр. 102 от 
23.12.2016г.) за проучване, ползване и опазване на подземните води -  необходим 
годишен воден обем за предвидените цели (м3 /г.), водоносен хоризонт или 
подземното водно тяло от което ще се черпи вода чрез водоизточника, 
местоположение с географски координати, по възможност в система WGS_84-BL на 
предвиденото за изграждане водовземно съоръжение, геолого-литоложки строеж на 
сондажа, дълбочина, очаквано водно ниво и понижение, конструкция включваща: 
прикриващи, експлоатационни и филтрови колони с диаметри и място на засипката 
(ако има такава), наличие на циментация; хидрогеоложки параметри за проводимост, 
коефицент на филтрация, нивопредаване, максимално допустимо понижение и 
радиус на влияние, разстояние на съоръжението от границите на съседните ПИ;

С писмо изх. № ПД-3131(6)26.02.2020 г. Възложителят е уведомен, че в срок до 
17.03.2020 г., на основание чл. 5, ал. 4 ат НУРИОВОС е необходимо да представи 
допълнителна информация, съгласно писмо на БДЧР с изх. №05-10-215 (А1)19.02.2020 г.

В рамките на указания срок, както и до датата на издаване на настоящото решение, 
изисканата инфирмация не е подадена в РИОСВ-Бургас.

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

РЕШИХ:

Прекратявам процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, вкл. съвместената 
процедура по чл.31 от ЗБР за инвестиционно предложение „Изграждане на двуетажна 
вилна сграда в имот № 00833.1.162, местност „Стролата“, гр. Ахелой, община Поморие” с 
възложител: „Гудисон Парк” ООД

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

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите 
и Административен съд Бургас, чрез Директорът на РИОСВ -  Бургас в 14-дневен срок 
от съобщаването му на заинтересованите лица но реда на 
А дминистративнопроцесуалн ия кодекс.
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