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Министерство  на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-10-П/

за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околна среда /ЗООС/ и чл. 4, ал. 
1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 
околната ( НУРИОВОС),с вх. № ПД-3166/19.12.2019 г. е внесено уведомление за 
инвестиционно предложение: „Изграждане на къмпинг в ПИ с идентификатори
27454.29.31 и 27454.29.25, местност „Мегало Алан“, землище на с. Емона, община 
Несебър“ е възложител „Дарс Инвест“ ЕООД.

След извършване на проверка за местоположението на обекта, се констатира, че 
поземлени имоти с идентификатори 27454.29.31 и 27454.29.25, местност „Мегало Алан“, 
землище на с. Емона, община Несебър попадат в границите на две защитени зони от 
Европейската екологична мрежа Натура 2000-BG0001004 „Емине-Иракли“ за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 802/04.12.2007 г. 
(ДВ, бр. 107/2007 г.), изм. С РМС № 660/01.11.2013 г. (ДВ, бр. 97/2013 г.) и BG0002043 
„Емине“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009 г. на 
министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 69/2009 г.), изм. със Заповед № РД- 
76/28.01.2013г. (ДВ, бр. 10/05.02.2013 г.

Съгласно забранителния режим на Защитена зона BG0002043 „Емине“ за опазване 
на дивите птици, определен със Заповед № РД-560/21.08.2009 г. на министъра на околната 
среда и водите (обн. ДВ, бр. 69/2009 г.), т. 8 в границите на ПИ с идентификатор
27454.29.31 се забранява съгласно т.8.1 допускането и извършването на жилищно, 
курортно и вилно строителство до влизането в сила на нов ОУП на Община Несебър или 
негово изменение.

Реализацията на ИП „Изграждане на къмпинг в ПИ с идентификатори 27454.29.31 
и 27454.29.25, местност „Мегало Алан“, землище на с. Емона, община Несебър“ е 
недопустима спрямо режима на Защитена зона BG0002043 „Емине“ за опазване на дивите 
птици, определен със Заповед № РД-560/21.08.2009 г. на министъра на околната среда и 
водите (обн. ДВ, бр. 69/2009г.), изм. със Заповед № РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр. 
10/05.02.2013г. за обявяване на 33 „Емине“

Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства и на основание чл. 13, 
ал 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на 
планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на 
опазване на защитените зони, във връзка с чл.34а от същата Наредба и чл.2а, ал.1 и ал.З от 
НУРИОВОС

РЕШИХ:
Прекратявам процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на 
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по оценка за съвместимост на инвестиционно предложение „Изграждане на къмпинг в 
ПИ с идентификатори 27454.29.31 и 27454.29.25, местност „Мегало Алан“, землище на 
с. Емона, община Несебър“с възложител: „Дарс Инвест“ ЕООД

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на 
Лдминистративнопроцесуалния 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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