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С вх. № ПД-3310 от 14.12.2021 г. е внесено в РИОСВ-Бургас уведомление по смисъла на чл. 
4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда /НУРИОВОС/ за инвестиционно предложение „Жилищна сграда с ресторант в 
поземлен имот с идентификатор 66528.501.582 по КК на с. Синеморец, УПИ П-582, кв. 37, 
община Царево”, с възложител „Одит-ММ” ЕООД.

Поземлен имот с идентификатор 66528.501.582 по КК на с. Синеморец, община Царево, 
попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии -  
природен парк „Странджа“, обявен със Заповед № РД-30/24.01.1995 г. на министъра на околната 
среда (обн. ДВ, бр. 15/1995 г.), с последващи изменения Заповед РД-350/14.07.2000 г. на 
министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 66/2000 г.), Заповед РД-25/18.01.2001 г. на 
министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 11/2001 г.) и Заповед РД-59/24.01.2013 г. на 
министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 28/2013 г,). Имотът попада в границите на 
защитени зони BG0002040 „Странджа“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД- 
802/04.11.2008 г. (обн. ДВ бр. 106/2008 г.), изм. със Заповед № РД-75/28.01.2013 г. (обн. ДВ, 
бр. 10/05.02.2013 г.) и двете на министъра на околната среда и водите, BG0001007 „Странджа“ за 
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена с Решение № 122 от 
02.03.2007 г. на МС (обн. ДВ бр. 21/2007 г.) и изм. с РМС № 660/01.11.2013 г. (обн. ДВ, 
бр.97/08.11.2013 г.).

С писмо на директора на РИОСВ-Бургас е изх. № ПД-3310(1) от 07.01.2022 г., възложителят е 
уведомен, че представената информация е непълна и недостатъчна за произнасяне. За определяне 
на приложимата процедура по реда на Глава VI от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 
от Закона за биологичното разнообразие, на основание чл. 5, ал. 4 от НУРИОВОС е изискано от 
възложителя да представи следната информация:

- Заповед за одобрен ПУП-ПРЗ, издадена от компетентен орган за поземлен имот с 
идентификатор 66528.501.582 по КК на с. Синеморец, УПИ II-582, кв. 37, община Царево;

- Копие от становище/решение, издадени от РИОСВ/МОСВ във връзка с прилагане на 
екологичното законодателство за имота.

За предоставяне на необходимата информация, РИОСВ-Бургас е определила срок до 
10.02.2022 г. и възложителят е уведомен, че съгласно чл. 5, ал. 5 от НУРИОВОС, ако 
допълнителната информация не бъде предоставена в определения срок, процедурата по 
разглеждането на искането се прекратява.

В указания срок и до датата на издаване на настоящото решение възложителят не е 
представил в цялост, изисканата с писмо изх. № ПД-3310(1) от 07.01.2022 г. на РИОСВ-Бургас 
информация. Не е представено становище/решение, издадени от РИОСВ/МОСВ във връзка с 
прилагане на екологичното законодателство за имота.

Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства, на основание чл. 5, ал. 5 от

Прекратявам административната процедура за инвестиционно предложение „Жилищна 
сграда с ресторант в поземлен имот с идентификатор 66528.501.582 по КК на с. Синеморец, УПИ 
11-582, кв. 37, община Царево”, с възложител „Одит-ММ” ЕООД.

НУРИОВОС.
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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 на 
заинтересованите лица по реда на чл. 133 от Административнопроцесуалния кодекс чрез 
Директора на РИОСВ-Бургас пред Административен съд.

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67 , ет.З, п.к.388 
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