
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШ ЕНИЕ № Б С - 14 -П/

С вх. № ПД-1708/30.06.2021 г. е внесено уведомление за инвестиционно 
предложение /ИП/ по смисъла на чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда - НУРИОВОС за ИП 
„Изграждане на сервиз за климатици, складове, офиси и търговия в УПИ IX-2862, кв. 80 по 
плана на град Бургас, община Бургас /ПИ с идентификатор 07079.2.2852 по КК на град 
Бургас/“ с възложител: „Вардев Сервиз“ ООД

С писмо с изх. № ПД-1708(1) от 27.07.2021 г., възложителят е информиран да 
предостави следната допълнителна информация, съобразно изискванията на чл. 4, ал. 3 от 
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната 
среда -  НУРИОВОС:

- Становище на Главния архитект на Община Бургас, относно актуалния статут на ПИ 
с идентификатор 07079.2.2852 по КК на град Бургас, във връзка с прилагането на чл. 64а, 
ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи и § 27 от 
Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи.

- Становище от Главния архитект на Община Бургас за предвижданията на ОУП на 
община Бургас за територията на ИП.

С писмо с вх. № ПД-1708(2)/12.11.2021г., възложителят „Вардев Сервиз“ ООД е 
внесъл в РИОСВ-Бургас заявление, че желае да бъде прекратена административна 
преписка с вх. № ПД-1708/2021г..

Писмо с вх. № ПД-1708(2)/12.11.2021г. би могло да се разгледа единствено като 
искане от страната, по чиято инициатива е започнала административната процедура, да 
бъде прекратена.

С оглед на изложените по-горе фактически обстоятелства и на основание чл. 56, ал. 1 от 
Административнопроцесуалния кодекс

Прекратявам процедурата по административна преписка с вх. № ПД-1708/2021г. за 
ИП „Изграждане на сервиз за климатици, складове, офиси и търговия в УПИ IX-2862, кв. 80 
по плана на град Бургас, община Бургас /ПИ с идентификатор 07079.2.2852 по КК на град 
Бургас/“ с възложител: „Вардев Сервиз“ ООД.

С настоящото Решение не се изключва възможността на възложителя да 
започне нова процедура по реда на Закона за опазване на околната среда.

Решението може да бъде обжалвано чрез Директорът на РИОСВ-Бургасв 14- 
дневен срок от съобщаването му пред съответния Административн съд по реда на чл.

шия кодекс.
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