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Министерство  на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ
№ БС-1-П-0/27.09.2021 г.

В Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) -  Бургас е постъпило 
уведомление по образец съгласно Приложение №5 към чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и 
реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) с 
Вх. №ПД-1178/29.04.2021 г. от Марий Дичев, и Владислав
Данаилов, . Въз основа на уведомлението е инициирана административна
процедура по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) за 
инвестиционно предложение „Изграждане на ваканционно селище при предвидено свободно 
застрояване в имот с идентификатор №48619.6.544 по КК на гр. Царево, местност „Арапя”, 
община Царево”. Процедурата е завършила с издаване на Решение БС-15-П/25.05.2021 г. на 
директора на РИОСВ-Бургас, с което на основание чл.2а, ал.1, 2 и 3 от НУРИОВОС и чл.31, 
ал.25 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), същата е прекратена поради наличие на 
сиви дюни в имота -  предмет на инвестиционното предложение.

Прекрати гелното решение е публикувано на интернет страницата на РИОСВ -  Бургас 
на 26.05.2021 г.

По жалба срещу постановеното Решение БС-15-П/25.05.2021 г. на директора на 
РИОСВ-Бургас е образувано административно дело №1509 по описа за 2021 г. на 
Административен съд -  Бургас.

Обжалваното Решение БС-15-П/25.05.2021 г. е второ по ред.
С предходно уведомление, постъпило в РИОСВ -  Бургас с Вх. №ПД-305/04.02.2021 г., 

по утвърден образец (Приложение №5 към чл.4, ал.1 от НУРИОВОС), е била инициирана 
административна процедура по реда на Глава шеста от ЗООС, с идентичен предмет на 
искането, за същото инвестиционно предложение - „Изграждане на ваканционно селище при 
предвидено свободно застрояване в имот с идентификатор №48619.6.544 по КК на 
гр. Царево, местност „Арапя”, община Царево” от възложителите - Марий Дичев Дичев и 
Владислав Данаилов,. Уведомление с Вх. №ПД-305/04.02.2021 г. на РИОСВ -  Бургас
е било депозирано от Елена Терзиева, пълномощник с нотариално заверено
пълномощно на същите възложителите Марий - Дичев и Владислав Данаилов.

Процедурата по първото по време уведомление с Вх. №ПД-305/04.02.2021 г. е 
завършила с издаване на Решение БС-12-П/29.03.2021 г. на директора на РИОСВ-Бургас, с 
което на основание чл.2а, ал.1, 2 и 3 от НУРИОВОС и чл.31, ал.25 от ЗБР, 
административната процедура е прекратена поради наличие на сиви дюни в имота -  предмет 
на инвестиционното предложение. Решение БС-12-П/29.03.2021 г. на директора на РИОСВ- 
Бургас е поправено по реда на чл.62, ал.2 от АПК, поради допусната очевидна фактическа
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грешка в него, за което е издадено Решение №305 от 21.05.2021 г. на директора на РИОСВ -  
Бургас, влязло в сила.

Резултатът от проведената първа във времето процедура е идентичен в пълен обем с 
резултата от следващата, втора, проведена административна процедура.

Правната сигурност изключва съществуването на два акта е идентичен предмет и 
съдържание, издадени на еднакво правно основание, от един административен орган по 
повод еднакви по съдържание уведомления и приложения към тях, постъпили от едни и 
същи лица, но с различни идентификационни белези на постановените актове -  номер и дата 
на издадените две прекратителни решения - Решение БС-15-П/25.05.2021 г. и Решение БС- 
12-П/29.03.2021 г. на директора на РИОСВ - Бургас.

Ето защо, и предвид уредената в Административнопроцесуалния кодекс (АПК) 
възможност за прекратяване действието на оспорения административен акт от неговия 
издател чрез оттеглянето му, на основание чл.156, ал.1 от АПК

ОТТЕГЛЯМ изцяло Решение БС-15-П/25.05.2021 г., с което е прекратена 
административната процедура за инвестиционно предложение: „Изграждане на ваканционно 
селище в имот с идентификатор №48619.6.544 по КК на гр. Царево, местност „Арапя”,

Настоящото решение да се представи по административно дело №1509/2021 г. по 
описа на Административен съд - Бургас.

Решението не подлежи обжалване.

Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на РИОСВ-Бургас

Р Е Ш И X:

община Царево”, с възложители Марий Дичев,
Данаилов,

и Владислав


