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РЕШЕНИЕ № БС-З-ЕО-П/

С вх. № ПД-2487/24.09.2021 г., е внесено в РИОСВ-Бургас уведомление за изготвяне 
на план/ програма за „Изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за 
изграждане на елементите на техническата инфраструктура извън границите на 
урбанизираните територии за външно ел.захранване на „Апартаментен хотел“ в имот с 
идентификатор 11538.14.3 по КК на гр. Свети Влас, трасе на кабелна линия от БКТП- 
Козлука съществуващ в имот с идентификатор 11538.13.14 преминаващ през имот с 
идентификатор 1 1538.13.83, 11538.13.168 и 11538.13.170 до границата на имот с 
идентификатор 11538.13.42 по КК на гр. Свети Влас, община Несебър“ с възложител: 
„Елекгроразпределение“ ЕАД.

С писмо вх. №ПД-1654(1)20.07.2021 г. възложителят е внесъл в РИОСВ-Бургас 
допълнителна информация:
- Разрешение за строеж №22/15.03.2012 г. за обект „Апартаментен хотел“ издаден от гл. 
архитект на Община Несебър;
- Решение №БС-Ю4-ОС/23.04.2009 г. по оценка за съвместимост, издаден от Директора на 
РИОСВ-Бургас за ИП: „Изграждане на жилищна сграда в имот с идентификатор 11538.14.3 
по КК на гр. Свети Влас, местност „Козлука“, община Несебър“.

С писмо на административния орган РИОСВ-Бургас с изх. № ПД-1654(2)26.07.2021 г. 
Възложителят е уведомен, че представената информация е непълна и недостатъчна за 
произнасяне от страна на РИОСВ-Бургас и за определяне на приложимата процедура по 
реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл.31 от Закона за 
биологичното разнообразие, за което е необходимо да представи:

• Разрешение за строеж за обект „Жилищна сграда“
С писмо вх. № ПД-1654(3)/19.08.2021 г. Възложителят е внесъл информация, изискана 

с писмо с изх. № ПД-1654(2)/26.07.2021 г.
Въз основа на представената от възложителя информация и направената справка се 

установи, че ПИ с идентификатор 11538.14.3 по КК и трасето на кабела не попадат в 
границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, попадат 
в границиге на две защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие 
(Натура 2000 място) - BG0001004 „Емине-Иракли” за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1038/17.12,2020г. на 
министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 19/05.03.2021 г.) и BG00002043 „Емине” за 
опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009 г. на министъра на 
околната среда и водите (ДВ, бр. 69/2009 г.), изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013 г. (ДВ, 
бр. 10/2013 г.). При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 от Наредбата за 
ОС се констатира, че одобряването на плана е допустимо спрямо режима на защитена зона 
BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването и 
изменението й и спрямо режима на защитена зона BG0001004 „Емине-Иракли” за опазване 
на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определен със заповедта за 
обявяването й.
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След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова 
информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по 
Черноморското крайбрежие, е установено, че площта няма характеристика на пясъчни 
дюни.

С писмо на административния орган РИОСВ-Бургас с изх. № ПД-1654(4)/08.09.2021 
г., Възложителя е уведомен, че планът попада в обхвата на чл.2, ал.2, т.1 от Наредбата за 
условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми 
(НУРИЕОГ1П) и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване 
на екологична оценка (ЕО).

Във връзка с изискванията на чл.8, ал.4 от НУРИЕОПП, с цел осигуряване на 
обществен достъп, уведомлението за изготвяне на план/програма е публикувано съобщение 
на интернет страницата на РИОСВ Бургас за което има съставен констативен протокол.

Със заявление с вх. № ПД-1654(5)21.03.2022 г. Възложителят е заявил пред РИОСВ- 
Бургас желание да му бъде прекратена процедурата по реда на Глава шеста, раздел втори от 
Закона за опазване на 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 Административнопроцесуалния кодекс (АПК)

Прекратявам процедурата по преценяване на необходимостта от извършване 
на екологична оценка, в т.ч. и на съвместената процедурата по оценка за 
съвместимост за: „Изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за 
изграждане на елементите на техническата инфраструктура извън границите на 
урбанизираните територии за външно ел.захранване на „Апартаментен хотел“ в имот с 
идентификатор 1 1538.14.3 по КК на гр. Свети Влас, трасе на кабелна линия от БКТП- 
Козлука съществуващ в имот с идентификатор 11538.13.14 преминаващ през имот с 
идентификатор 11538.13,83, 11538.13.168 и 11538.13.170 до границата на имот с 
идентификатор 11538.13.42 по КК на гр. Свети Влас, община Несебър“ с възложител: 
„Електроразпределение“ ЕАД

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 обявяването му, чрез 
Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на околната среда и водите и 
Административен съд по реда на чл. 133 от Административнопроцесуалния кодекс.
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