
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-94-П/ ! \ \ .
за прекратяване на процедура за преценяанс на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда

С вх. № ПД-401 от 07.02.2022 г. в РИОСВ-Бургас е внесено уведомление по смисъла на 
чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда (НУРИОВОС) за инвестиционно предложение: „Разширение на
производствената дейност чрез завишаване на количеството отпадъци с кодове 19 12 04 -  
пластмаса и каучук и 20 01 39 -  пластмаси, добавяне на нов отпадък с код 12 01 05 -  
стърготини, стружки и изрезки от пластмаси и замяна на част от наличното оборудване в ПИ с 
идентификатор 24712.57.26 по КККР на с. Дюлево, местност „До село“, община Средец“, с 
възложител: ЕТ „Бета Комерсиал -  Страшимир Йорданов“.

С писмо вх. № ПД-401 (1)/28.02.2022 г, от Възложителя в РИОСВ-Бургас е внесена 
допълнителна, касаеща допусната техническа грешка.

На основание чл.95, ал.1 от ЗООС, с протокол от 12.04.2022 г. е осигурен обществен 
достъп до уведомлението по чл. 4, ал. 1 от НУРИОВОС и с писмо изх. № ПД-401 (2)/11.03.2022 
г., Директорът на РИОСВ-Бургас уведомява Кмета на община Средец за задълженията му по 
чл.95, ал.1 от Закона за опзване на околната среда.

С писмо изх. № ПД-401 (3)/20.04.2022 г. на Директора на РИОСВ-Бургас, адресирано до 
Възложителя, с копие до община Средец, е определена процедура по преценяване 
необходимостта от извършване на оценка на въздейтвието върху околната среда, по реда на 
НУРИОВОС за инвестиционното предложение „Разширение на производствената дейност 
чрез завишаване на количеството отпадъци с кодове 19 12 04 -  пластмаса и каучук и 20 01 39 -  
пластмаси, добавяне на нов отпадък с код 12 01 05 -  стърготини, стружки и изрезки от 
пластмаси и замяна на част от наличното оборудване в ПИ с идентификатор 24712.57.26 по 
КККР на е. Дюлево, местност „До село“, община Средец“, с възложител: ЕТ „Бета Комерсиал 
-  Страшимир Йорданов“и са дадени необходимите указания.

С вх. № ПД-401(4)/10.08.2022 г. в РИОСВ-Бургас е внесено Искане за преценяване 
необходимостта от извършване на ОВОС по Приложение № 6 към чл.6, ал. 1 от НУРИОВОС, 
придружено с информацията за преценяване необходимостта от ОВОС по Приложение № 2 
към чл.6, ал. 1, т. 1 от НУРИОВОС.

Съгласно изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2 от НУРИОВОС, с писмо изх. ПД- 
401 (5)/12.08.2022 г. от Директора на РИОСВ-Бургас, постъпилата с вх. № ПД- 
401(4)/10.08.2022 г. информация е изпратена за консултация и изразяване на становище по 
компетенстност до Директора на Регионална здравна инспекция, гр. Бургас (РЗИ-Бургас).

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от НУРИОВОС, за изясняване на 
обществения интерес, с писмо изх. ПД-401 (6)/12.08.2022 г. от Директора на РИОСВ-Бургас, 
постъпилата с вх, № ПД-401(4)/10.08.2022 г. информация е изпратена до община Средец.

С писмо изх. ПД-401 (7)/12.08.20220 г. на Директора на РИОСВ-Бургас, Възложителят е 
уведомен, че съгласно чл. 7, ал. 4 от НУРИОВОС, времето за провеждане на консултации със 
специализираните ведомства, в т.ч. РЗИ-Бургас не се включва в указания в чл. 93, ал. 6 от 
Закона за опзване на околната среда едномесечен срок за произнасяне по внесеното Искане.

С писмо изх. № 10-264-1/24.08.2022 г. (вх. № ПД-401 (8)/24.08.2022 г. в РИОСВ-Бургас), 
РЗИ-Бургас информира, че е необходимо документацията да се допълни и да бъде представена 
за становище по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото 
здраве.
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С писмо изх. № ПД-401(9)/25.08.2022 г на Директора на РИОСВ-Бургас, на основание 
чл. 6, ал.З от НУРИОВОС, в срок до 26.09.2022 г„ е изискано от възложителя да представи 
допълнителната информация, съгласно становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-264-1/24.08.2022

С писмо вх. № ПД-401 (10)/26.06.2022 г., възложителят е внесъл заявление за 
удължаване на срока за представяне на изисканата с писмо изх. № ПД-401(9)/25.08.2022 г. на 
Директора на РИОСВ-Бургас информация.

С писмо изх. № ПД-401(11 )/05.10.2022 г. на Директора на РИОСВ-Бургас, е удължен 
срока за представяне на изисканата с писмо изх. № ПД-401 (9)/25.08.2022 г. информация, като е 
поставен е нов срок -  20.10.2022 г.

С писмо с вх. № ПД-401(12)/12.10.2022 г., Възложителят внася в РИОСВ-Бургас 
заявление, че желае да прекрати административната преписка.

Настоящото заявление би могло 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 
Административнопроцесуалния кодекс (АПК)

Прекратявам процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по 
оценка за съвместимост за инвестиционно предложение: „Разширение на производствената 
дейност чрез завишаване на количеството отпадъци с кодове 19 12 04 -  пластмаса и каучук и 
20 01 39 -  пластмаси, добавяне на нов отпадък с код 12 01 05 -  стърготини, стружки и изрезки 
от пластмаси и замяна на част от наличното оборудване в ПИ с идентификатор 24712.57.26 по 
КККР на с. Дюлево, местност „До село“, община Средец“, с възложител: ЕТ „Бета Комерсиал 
-  Страшимир Йорданов“.

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 съобщаването му чрез 
директора на РИОСВ-Бургас пред съответния административен съд по реда на чл.133 от 
Административно-процесуалния кодекс..
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