
РЕ1ПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-84-П/ / j  9 Л

За инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за съхранение и 
третиране на отпадъци и производство на детайли от рециклирана пластмаса и инертни 
материали в ПИ с идентификатор 61056.20.14 по КК на с. Равда, община Несебър“ с 
възложител: „Грийн Лърлд“ ООД, е внесено уведомление за инвестиционно предложение 
по смисъла на чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка 
на въздействието върху околната среда - НУРИОВОС с вх. № ПД -876/29.03.2019 г. и доп. 
информация от 05.04.2019г.

С писмо на административният орган по околна среда с изх. № ПД- 
876(3)/10.05.2019г. до „Грийн Лърлд“ ООД, с копие до Община Несебър, дружеството е 
уведомено че ИП „Обособяване на площадка за съхранение и третиране на отпадъци и 
производство на детайли от рециклирана пластмаса и инертни материали в ПИ с 
идентификатор 61056.20.14 по КК на с. Равда, община Несебър“ попада в обхвата на т. 11, 
буква „б” от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 
инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от извършване 
на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

С вх. № ПД-876(4)/28.08.2019 г. на РИОСВ-Бургас Възложителят е заявил желание да 
бъде прекратена процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на оценка 
на въздействието върху околната среда.

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 
АдминистратиЕ нопроцесуалния кодекс (АПК)

РЕШИХ:

Прекратявам процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на 
ОВОС за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за съхранение и 
третиране на отпадъци и производство на детайли от рециклирана пластмаса и 
инертни материали в ПИ с идентификатор 61056.20.14 по КК на с. Равда, община 
Несебър“ с възложител „Грийн Лърлд“ ООД

Настоящото Решение не изключва възможността възложителят да започне нова 
процедура по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното 
разнообразие.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на Административно 
-  процесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на околната 
среда и водите и Административен съд по реда на чл. 133 от АПК в 14 - дневен срок от 
съобщаването му.
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