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Р Е Ш Е Н И Е № Б С -  104-П/ $ J L  2017г.

За „Частично изменение на ПУП-ПР на УПИ ХШ-458, кв. 108 по плана на град Ахтопол, 
община Царево с цел разделяне на УПИ на три равноплощни имота“ с възложител: Румяна 
Калева, в РИОСВ-Бургас е внесено уведомление 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- 2404 от 18.09.2019 г.

Постъпилата с Уведомлението информация е недостатъчна за определяне на 
приложимата процедура по Приложение № 1 към чл. 92, т.1 или Приложение № 2 към чл. 
93, ал. 1, т.1 и 2 на ЗООС и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

С писмо на РИОСВ-Бургас с изх. № ПД-2404(1)/15.10.2019 г. възложителят е 
уведомен, че представената информация е недостатъчна за произнасяне от страна на 
РИОСВ-Бургас, съобразно изискванията на чл. 4, ал. 2 и ал. 3 от НУРИОВОС и е 
необходимо в срок до 18.11.2019г. да бъде представено:

- Заповед за одобрен ПУП на община Царево за ПИ с идентификатор 00878.503.13 
по КК на град Ахтопол, община Царево.

Копие на Решение/становище, издадено от МОСВ/РИОСВ за приключила 
процедура по реда на Закона за опазване на околната среда и/или Закона за биологичното 
разнообразие за УПИ ХШ-458, кв. 108 по плана на град Ахтопол, община Царево

- Съгласно представената информация с вх. № ПД-2404 от 18.09.2019г. е видно, че 
се предвиждат строително-монтажни дейности в трите новообразувани УПИ. Да се 
конкретизира инвестиционното намерение в имотите, като се представи резюме на 
инвестиционното предложение в неговата цялост -  описание на предвижданото 
строителство, брой сгради във всеки имот, капацитет, обща използвана площ, брой 
обитатели, посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, 
необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи 
дейности, в това число ползване на съществуващата или необходимост от изграждане на 
нова техническа инфраструктура. Да се посочат природните ресурси, предвидени за 
използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за 
питейни и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от 
повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи 
съоръжения или необходимост от изграждане на нови. Да се посочат очаквано количество и 
тип отпадъчни води (битови/промишлени) и предвиден начин за тяхното третиране.

С писмо вх. № ПД-2404 от 14.11.2019г. възложителят Румяна Калева е внесъл 
допълнителна информация, която не е пълна и

не отговаря на изисканата с писмо с изх. № ПД-2404(1)/15.10.2019 г.

Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства, на основание чл. 5, ал. 
5 от НУРИОВОС и чл. 56, ал. 2, във връзка с чл. 30, ал. 2 от Административнопроцесуалния 
кодекс (АПК)
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Прекратявам процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на Оценка на 
въздействие върху околната среда и Оценка за съвместимост за: „Частично изменение на 
ПУП-ПР на УПИ ХШ-458, кв. 108 по плана на град Ахтопол, община Царево е цел 
разделяне на УПИ на три равноплощни имота“ с възложител: Румяна Калева

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

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред 
министъра на околната среда и водите и пред Административен съд -  Бургас по реда 
на Административно-процесуалния кодекс. I /
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