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Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Р Е Ш Е Н И Е  № БС - 9 - П/ 2 D C '

За инвестиционно предложение: „Изграждане на ограда на ваканционен комплекс 
„Ритъм“ -  сгради А, Б, В, Г, Д. Е и обслужваща сграда, площадкови ВиК мрежи и външни ВиК 
връзки“, в УПИ 1-519, кв.63, ПИ 61056.501.380 по плана на с.Равда, Община Несебър“, 
възложител „РИТЪМ- 4 ТБ“ООД, е внесено Уведомление в РИОСВ -  Бургас по смисъла на чл.4, 
ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната 
среда (НУРИОВОС) с вх. № ПД- 3083 от 09.12.2019 г.

С писмо с изх. № ПД-3083(1 )/18.12.2019 г. възложителят е уведомен, че на основание 
чл. 5, ал. 4 от НУРИОВОС е необходимо в срок до 13.01.2020 г. да представи следната 
допълнителна информация:
- Доказателства за реализирането на „Ваканционен комплекс „Ритъм“ -  сгради А, Б, В, Г, Д, Е и 
обслужваща сграда, площадкови ВиК мрежи и външни ВиК връзки“, в УПИ 1-519, кв.63, ПИ
61056.501.380 по плана на с.Равда, Община Несебър. (Удостоверение за въвеждане в 
експлоатация на обекта и други).
- Доказателства за приключила процедура по реда на ЗООС.
- Становище на Главния архитект на община Несебър, относно актуалния статут на ПИ
61056.501.380 по плана на с.Равда, Община Несебър, във връзка с прилагането на чл. 64а, ал. 1 и 
§ 27 от Правилника за прилагане на Закона, за опазване на земеделските земи.
- Становище на Главния архитект на Община Несебър относно предвижданията на 
Териториалния устройствен план (ТУП) на Община Несебър за УПИ 1-519, кв.63, ПИ
61056.501.380 по плана на с.Равда.

В рамките на указания срок, който е изтекъл на 13.01.2020 г., както и до датата на 
издаване на настоящото решение, изисканата информация не е представена в РИОСВ- 
Бургас.

В отговор е получено писмо с вх.№ 3083(2)/22.01.2020г., с което се декларира, че 
Възложителят желае прекратяване на процедурата.

В тази връзка и въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства, на 
основание чл.5, ат.5 от НУРИОВОС и чл.56. ал. Гот Ацминистративнопроцесуалния кодекс 
(АПК)

РЕШИХ:

Прекратявам процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда, в т.ч. и на съвместената процедура по оценка за 
съвместимост за инвестиционно предложение: „Изграждане на ограда на ваканционен 
комплекс „Ритъм“ -  сгради А, Б, В, Г, Д, Е и обслужваща сграда, площадкови ВиК мрежи и 
външни ВиК връзки“, в УПИ 1-519, кв.63, ПИ 61056.501.380 по плана на с.Равда, Община 
Несебър“, възложител „РИТЪМ- 4 ТБ“ООД

Прекратяването на процедурата с настоящото решение не изключва възможността 
възложителят да подаде ново уведомление до компетентния орган, имайки предвид 
чл.82, ал.З от ЗООС, според който, когато зо осъществяване на инвестиционното 
предложение трябва да се развият и други, свързани с основния предмет на оценка,
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спомагателни или поддържащи дейности, те също се включват в изискващата се 
оценка, независимо дали самостоятелно попадат в обхвата на приложения № 1 или 2. 
Ако спомагателните или поддържащите дейности самостоятелно като инвестиционни 
предложения са предмет на ОВОС, всички оценки се съвместяват, като се провежда 
една обединена процедура.

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