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РЕШЕНИЕ № БС- 105 П/ ^

С писмо с вх. № ПД-2641/15.10.2019 г. „Бургас 2013“ АД е заявило желание за 
потвърждаване на актуалността на становище на Директора на РИОСВ Бургас изх. №2594 
от 06.06.2005 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на вилна сграда за семейни 
нужди в поземлен имот с идентификатор 010395 по КВС (67800.10.740 по КК на гр. 
Созопол), местност „Ачмалъци“, землище на гр. Созопол, община Созопол“ с възложител 
Крачун Крачунов.

С писмо изх. №ПД-2641(1)/ 2019 г. на Директора на РИОСВ-Бургас, „Бургас 2013“ 
АД е уведомено, че поради настъпили нови обстоятелства и промени в екологичното 
законодателство, е необходимо да входира в РИОСВ Бургас Уведомление за 
инвестиционно предложение, съобразно изискванията на чл. 4, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за 
условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, като са 
дадени указания за действията, които Възложителят следва да предприеме.

С писмо с вх. № ПД-2641(2)/2019 г. на РИОСВ-Бургас Възложителят е заявил 
желание да бъде прекратена процедурата по административната преписка за цитираното 
по-горе инвестиционно предложение.

Настоящата молба би могла да се разгледа единствено като искане от страната, по 
чиято инициатива е започнала административната процедура, да бъде прекратена.

С оглед на изложените по-горе фактически обстоятелства и на основание чл. 56, ал. 1 от 
Административнопроцесуалния кодекс

PKI ПИХ:

Прекратявам административната процедура по преценяване на необходимостта 
от извършване на ОВОС за „Изграждане на вилна сграда за семейни нужди в поземлен 
имот е идентификатор 67800.10.740, местност „Ачмалъци“, землище на гр. Созопол, 
община Созопол“, е възложител „Бургас 2013“ АД

С настоящото Решение не се изключва възможността възложителят да 
започне нова процедура по реда на Закона за опазване на околната среда.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред 
Министъра на околната среда и водите и Адмцнистративен съд по реда на чл. 133 от 
АПК в 14 - дневен срок от съобщаването му. //
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гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.З, п.к.388 
Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200 
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