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Па основание чл.8 ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО на 
планове и програми (НУРИЕОПП), Трифон Петков, Руска Петкова, Димитър Петков, Живко 
Петков, Ивана Димитрова, Жечо Димитров, Петко Петков, Тодора Стоянова, Пенка Ангелова 
и Дияна Чобанова с вх.№ 11Д-2281/15.10.2020 г., уведомява Регионалната инспекция по 
околната среда и водите (РИОСВ-Вургас) за: „ПУП-ПРЗ за имот №73388.89.13 по КК н ас. 
Тръстиково, община Камено с цел промяна статута на земеделска земя и отреждане „за 
жилищно строителство“

С писмо на административния орган с изх. № ПД-2281( 1)23.10.2020 г. Възложителят е 
уведомен, че представената информация с непълна и недостатъчна за определяне на 
приложимата процедура по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда 
(ЗООС) и на чл.31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) от страна на РИОСВ-Бургас 
и на основание чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ЕО е необходимо в срок до 25.11.2020 г. да бъде 
представено:

• Становище от Община Камено за предвижданията за територията по проект на ОУП на 
община Камено за „ПУП.ПРЗ за имот с идентификатор 73388.89.13 по К на с. Тръстиково, 
община Камено с цел промяна на статута на земеделска земя и отреждане „за жилищно 
строителство“;

Със заявление с вх. № ПД-2281(2)19.11.2020г. Възложителят е заявил пред РИОСВ- 
Бургас желание да му бъде прекратена процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС.

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-горс фактически обстоятелства, и на основание чл.56, ал.1 от 
Административнопроцесуалния кодекс (АПК)

Прекратявам административното производство по процедурата по реда на Глава 
шеста от ЗООС за: „ПУП-ПРЗ за имот №73388.89.13 по КК н ас. Тръстиково, община Камено 
с цел промяна статута на земеделска земя и отреждане „за жилищно строителство“ с 
възложители: Трифон Петков, Руска Петкова, Димитър Петков, Живко Петков, Ивана 
Димитрова, Жечо Димитров, Петко Петков, Тодора Стоянова, Пенка Ангелова и Дияна 
Чобанова

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

Решението може да бъде обжалвано но реда на Административно-процесуалния 
кодекс чрез Директора на РИОСВ Бургас нред Министъра на ОСВ и Административен

РЕШИХ:

съд по реда на чл. 133 от АПК в 14 дневен срок ог съобщаването му.
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