
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-9-ЕО-П/ Шк
С вх. № ПД-2487/24.09.2021 г. е внесено уведомление за изготвяне на план/ програма 

за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 07079.30.236 и 
07079.30.235 И 07079.30.237 по КК на гр. Бургас, кв. Крайморие, община Бургас /УПИ 
ХХХП-91, УПИ ХХХШ-92 и УПИ XXXIV-92, кв.16/и с възложител: „Билдникс“ ЕООД

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се 
установи, че имотите не попадат в защитена територия по смисъла на Закона за защитените 
територии, не попадат и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното 
разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода” за 
опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-131/2012г. (ДВ, бр.23/2012г.), 
изменена и допълнена със Заповед №РД-308/31.03.2021 г. за опазване на дивите птици и за 
опазване на природните местообигания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр.48/2021 г.) и 
двете на министъра на околната среда и водите.

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 изх. № Г1Д-2487( 1)12.10.2021 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 /НУРИЕОПП/ и подлежи на 
процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) и е 
получил указания за действията, които следва да предприеме.

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

Със заявление е вх. № ПД-2487(2)19.10.2021 г. Възложителят е заявил пред РИОСВ- 
Бургас желание да му бъде прекратена процедурата по реда на глава шеста, раздел втори 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.

C оглед на изложените по-горе фактически обстоятелства и на основание чл.56, ал.1 
от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)

РЕШИХ:

Прекратявам процедурата по преценяване на необходимостта от извършване 
на оценка на екологична оценка, в т.ч. и на съвместената процедурата по оценка за 
съвместимост за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 
07079.30.236 и 07079.30.235 И 07079.30.237 по КК на гр. Бургас, кв. Крайморие, община
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Бургас /УПИ XXXII-91, УПИ ХХХШ-92 и УПИ XXXIV-92, кв.16/“ с възложител: 
„Билдникс“ ЕООД

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 на заинтересованите лица по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс.
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