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Регионална инспекция по околната среда и воднге - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-34-П/

С вх. № Г1Д-2529 от 12.11.2020 г. 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 „Изграждане на еднофамилна къща тип рибарска 
хижа в поземлен имот 10094.34.215 по КККР на с. Варвара, община Царево”, с възложител Иван 
Попов.

Поземлен имот № 10094.34.215 по КК на с. Варвара попада в границите на защитена 
територия по смисъла на Закона за защитените територии, Природен парк „Стражнджа”, обявен 
със Заповед № РД-30/24.01.1995 г. на министъра па околната среда (ДВ бр. 15/1995 г.), с 
последващи изменения Заповед № РД-350/14.07.2000 г. на министъра на околната среда и водите 
(ДВ бр. 66/2000 г.) и Заповед № РД-59/24.01.2013 г. на министър на околната среда и водите.

Според наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация, вкл. модели за 
разпространение на дюнни природни мсстообитания по Черноморското крайбрежие се 
констатира, че в поземлен имот 10094.34.215 по КККР на с. Варвара, община Царево няма 
пясъчни дюни.

Във връзка с определяне на допустимостта на инвестиционното предложение спрямо Закона 
за защитените територии и режима на ПП „Странджа” е писмо на директора на РИОСВ Бургас с 
изх. № ПД-2529(1)/24.11.2020 г., е изискано от възложителя да представи становище от 
МОСВ/РИОСВ за процедиране на одобрения ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 
10094.34.215 по КККР на с. Варвара. община Царево.

За предоставяне на необходимата информация РИОСВ-Бургас е определила срок до 
23.12.2020 г. и възложителят е уведомен, че съгласно чл. 5, ал. 5 от НУРИОВОС, ако 
допълнителната информация не бъде предоставена в определения срок, процедурата се 
прекратява.

С писмо с вх. № ПД-2529(2)/08.06.2021 г. възложителят уведомява, че след направени 
запитвания в Община Царево и Министерство на земеделието, храните и горите се установява, че 
не са налични становища или решения от МОСВ/РИОСВ за процедиране па ПУП-ПРЗ, одобрен 
със Заповед№ РД-01 -193/28.03.2006 г.

Във връзка с горното, инвестиционно предложение „Изграждане на еднофамилна къща тип 
рибарска хижа в поземлен имот 10094.34.215 по КККР па е. Варвара, община Царево” е 
недопустимо спрямо ЗЗТ и режима на ПП „Странджа”, съгласно Заповед за обявяване РД- 
30/24.01.1995 г. (ДВ бр. 15/1995 г.), с последващи изменения Заповед № РД-350/14.07.2000 г, на 
министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 66/2000 г.) и Заповед № РД-59/24.01.2013 г. на 
министър на околната среда и водите.

С оглед на изложените по-горе фактически обстоятелства, на основание чл. 2а, ал. 1, и 
ал. 3 от НУРИОВОС и чл. 31, г.9 от Закона за защитените територии.

РЕШИХ:

Прекратявам административната процедура за инвестиционно предложение „Изграждане на 
еднофамилна къща тип рибарска хижа в поземлен имот 10094.34.215 по КККР на с. Варвара, 
община Царево”, е възложител Иван Попов.

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.З, п.к.388 
Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200 

e-mail: riosvbs(5>unacs,bp.



Прекратяването на процедурата с настоящото решение не изключва възможността 
възложителят да подаде ново уведомление до компетентния орган.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и 
Административен съд по чл. 133 от АПК, чрез Директора на РИОСВ-Бургас е 14 -  дневен 
срок от съобщаването му па заинтересованите лица по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс.
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