
.Т
1Г

1С
4Г

,

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-51-ЕО-П/ / / / / / / ^

С вх. № ПД-1848 от 15.07.2019 г. е внесено уведомление за изготвяне на план „ПУП- 
ПРЗ за поземлени имоти №№ 67800.8.18, 67800.8.22, 67800.8.24, 67800.8.25, 67800.8.27, 
67800.8.230, 67800.8.243, 67800.8.307, 67800.8.312, 67800.8.315, 67800.8.316, 67800.8.321, 
67800.8.527, 67800.8.643, 67800.8.646, 67800.8.846, 67800.8.882 и 67800.8.1005 по КК на 
гр. Созопол, местност „Буджака”, община Созопол”, с възложител Община Стара Загора.

Планът попада в обхвата на т. 9.1. -  Подробни устройствени планове -  планове за 
застрояване на Приложение № 2 към чл.2, ал.2, т. 1 от НУРИЕОПП и подлежи на 
преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка по реда на 
цитираната Наредба.

Поземлени имоти с идентификатори 67800.8.18, 67800.8.22, 67800.8.24, 67800.8.25, 
67800.8.27, 67800.8.230, 67800.8.307, 67800.8.312, 67800.8.315, 67800.8.321, 67800.8.527, 
67800.8.643, 67800.8.646, 67800.8.846, 67800.8.882 и 67800.8.1005 по КККР на гр. 
Созопол, общ. Созопол не попадат в границите на защитени територии по смисъла на 
Закона за защитените територии.

Поземлени имоти с идентификатори 67800.8.243, 67800.8.316 по КККР на гр. 
Созопол попадат в границата на защитена територия - защитена местност (ЗМ) 
„Колокита“ по смисъла на Закона за защитените територии, в Многофункционална зона 
2, съгласно зонирането й по План за управление, утвърден със Заповед РД-727 на 
Министерство на околната среда и водите от 25.09.2013 г. (ДВ бр. 89/11.10.2013 г.), 
изм. с Решение за поправка на очевидна фактическа грешка РД-263/11.05.2018 г. на 
министъра на околната среда и водите.

След направена справка с наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова 
информация, вкл. модели за разпространение на дюнни природни местообитания по 
Черноморското крайбрежие се установява, че в поземлени имоти с идентификатори 
67800.8.18, 67800.8.22, 67800.8.24, 67800.8.25, 67800.8.27, 67800.8.230, 67800.8.243, 
67800.8.307, 67800.8.312, 67800.8.315, 67800.8.316, 67800.8.321, 67800.8.527, 67800.8.643, 
67800.8.646, 67800.8.846, 67800.8.882, 67800.8.1005 няма пясъчни дюни. За поземлен 
имот с идентификатор 67800.8.1005 по КККР на гр. Созопол, общ. Созопол е извършена 
проверка с Констативен протокол № 013239/28.08.2018 г.

С писмо изх. № ПД-1848( 1 )/31.07.2019 г. на директора на РИОСВ-Бургас възложителят е 
уведомен, че представената информация е непълна и недостатъчна за произнасяне от страна 
на РИОСВ-Бургас.

За определяне на приложимата процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване 
на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие е изискано от 
възложителя да представи информация по отношение на:

- Да се уточни несъответствието между информацията в уведомлението и 
представеното задание за изработване на ПУП-ПРЗ по отношение на имотите, предмет 
на плана. Да се конкретизира точно кои ще бъдат предмет на разглеждане в плана.

- Да се представи становище от главния архитект на община Созопол по отношение 
на допустимостта на инвестиционното предложение, предвидено с ПУП-ПРЗ, съгласно 
одобрения ОУП за съответната територия на общината, по отношение на останалите 
имоти, предмет на плана;

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(g>unacs.bg



- Писмено съгласие на собствениците на поземлени имоти №№ 67800.8.22, 
67800.8.317, 67800.8.321, 67800.8.643, 67800.8.646, 67800.881, 67800.882 и 67800.8.1005 
по КК на гр. Созопол, местност „Буджака”, община Созопол;

- Да се представят актуални скици на всички имоти, предмет на плана.
Повече от 12 месеца след получване на горните указания в РИОСВ-Бургас няма данни за 

предприети действия от страна на възложителя по тяхното изпълнение. В тази връзка с 
писмо с изх.№ ПД-1848(2)/25.02.2021 г. компетентият орган по околна среда уведомява 
възложителя Община Стара Загора, че предвид разпоредбите на чл.7а, ал.6 във връзка с чл. 
7а, ал.5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 
програми /НУРИЕОПП/ е необходимо да представи в РИОСВ-Бургас изисканата 
информация с писмо изх. № ПД-1848(1)/31.07.2019 г. или да внесе искане за прекратяване 
на процедурата за заявения план в 14 дневен срок от получаване на писмото.

Писмо с изх.№ ПД-1848(2)/25.02.2021 г. на РИОСВ-Бургас е получено от възложителя 
на 01.03.2021 г.

В указания срок и до датата на издаване на настоящото решение възложителят не е 
представил изисканата информация.

С оглед на изложените по-горс фактически обстоятелства, на основание чл. 7а, ал. 
2 и ал. 5 от НУРИЕОПП

РЕШИХ:

Прекратявам административната процедура за план „Г1УГ1-ПРЗ за поземлени имоти 
№№ 67800.8.18, 67800.8.22, 67800.8.24, 67800.8.25, 67800.8.27, 67800.8.230, 67800.8.243, 
67800.8.307, 67800.8.312, 67800.8.315, 67800.8.316, 67800.8.321, 67800.8.527, 67800.8.643, 
67800.8.646, 67800.8.846, 67800.8.882 и 67800.8.1005 по КК на гр. Созопол, местност 
„Буджака’’, община Созопол”, с възложител: община Стара Загора.

П рекрат яванет о  н а  а д м и нист рат ивнот о  производст во с наст оящ от о р еш ение, не  
изклю чва  възм ож ност т а въ зло ж и т елят  да подаде ново увед о м лен и е  до ко м п ет ен т ни я  
орган.

Р еш ениет о  момее да бъде обж алвано пред М и нист ъ ра  на о ко лна т а  среда и водит е и 
А д м и н и ст р а т и вен  съд Бургас, чрез Д и р ект о р а  на  РИ О С В -Б ургас в 14-дпевен срок от  
съобщ аванет о м у  на  за и нт ересованит е л и ц а  по реда на А д м и ни ст р а т и вн о п р о ц есуа лни я  
кодекс.

С уважение, S Y
ПАВЕЛ МАРИНОкЛ
Директор па РИОСВ-Бургас
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