
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-З-ЕО-П/ 

за прекратяване на процедура по екологична оценка

С вх. № ПД-2854 от 08.11.2019 г. е внесено уведомление за изготвяне на план 
„Изменение на Общ устройствен план в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 
07079.2.348, 07079.2.352, 07079.2.353, 07079.2.354, 07079.2.355, 07079.2.389, 07079.2.390, 
07079.2.471, 07079.2.470, 07079.2.469, 07079.2.468, 07079.2.2769, 07079.2.2768,
07079.2.2767, 07079.2.474, 07079.2.408, 07079.2.409, 07079.2.410, 07079.2.411,
07079.2.412 по КК на гр. Бургас, община Бургас”, с възложител Община Бургас.

С писмо изх. № ПД-2854(1)/02.12.2019г. на Директора на РИОСВ-Бургас 
възложителят е уведомен, че съгласно чл. 85, ал. 1 и чл.2 , ал. 1 от от Наредбата за 
условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми 
/НУРИЕОПП/ планът подлежи на задължителна екологична оценка (ЕО), какго и на 
процедура по оценка за съвместимост върху защитени зони, която се извършва чрез 
процедурата по ЕО.

Поземлени имоти №№ 07079.2.348, 07079.2.352, 07079.2.353, 07079.2.354, 
07079.2.355, 07079.2.389, 07079.2.390, 07079.2.471, 07079.2.470, 07079.2.469, 07079.2.468, 
07079.2.2769, 07079.2.2768, 07079.2.2767, 07079.2.474, 07079.2.408, 07079.2.409, 
07079,2.410, 07079,2.411, 07079.2.412 по КК на гр. Бургас, община Бургас не попадат в 
защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Имотите попадат в 
защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие BG0000270 
„Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД- 
839/17.11.2008г. на министъра на околната среда и водите и защитена зона BG0000270 
„Атанасовско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 
фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/2007г.). При извършената 
проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал.2 във връзка с чл. 37, ал. 2 от Наредбата за 
условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, 
проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените 
зони - Наредбата за ОС се констатира, че изменението на плана е допустимо спрямо 
режима на защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици.

Повече от 12 месеца след иолучване на горните указания в РИОСВ-Бургас няма 
данни за предприети действия от страна на възложителя по тяхното изпълнение. В тази 
връзка с писмо с изх.МЬ ПД-2854(2)/26.02.2021 г. компетентият орган по околна среда 
информира възложителя община Бургас, че предвид разпоредбите на чл.7а, ал.6 във 
връзка с чл. 7а, ал.5 от НУРИЕОПП е необходимо да представи в РИОСВ-Бургас 
изисканата информация с писмо с изх.№ изх. № ПД-2854(1)/02.12.2019 г. или да внесе 
искане за прекратяване на процедурата по екологична оценка за заявения план в 14 
дневен срок от получаване на писмото.

Възложителят община Бургас с писмо с техен изх. № 32-00-94(1)/04.03.2021 г. 
заявява, че желае да прекрати образуваното административно производство по тяхно 
искане.

С оглед на изложените но-горс фактически обстоятелства, на основание чл. 7а 
от НУРИЕОПП и чл. 56, ал. 1 от Администрагивнопроцссуалния кодекс (АПК)

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

Тел: +359 56 813205, Факс;+359 56 813 200 
e-mail: riosvbsfa?unacs.bg
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РЕШИХ:

Прекратявам процедурата по екологична оценка, в т.ч. и на съвместената 
процедура по оценка за съвместимост за план „Изменение на Общ устройствен план в 
обхвата на поземлени имоти с идентификатори 07079.2.348, 07079.2.352, 07079.2.353,

с възложител Община Бургас.

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

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и 
водите и Административен съд Бургас, чрез Директора па РИОСВ-Бургас е 14- 
дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс.

07079.2.354, 07079.2.355, 07079.2.389, 07079.2.390, 07079.2.471, 07079.2.470, 07079.2.469, 
07079.2.468, 07079.2.2769, 07079.2.2768, 07079.2.2767, 07079.2.474, 07079.2.408,
07079.2.409, 07079.2.410, 07079.2.411, 07079.2.412 по КК на гр. Бургас, община Бургас”,
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гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.З, п.к.388 

Тел; +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200 
e-mail: riosvbs(5)unacs.be
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