
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите -  Бургас

РЕШЕНИЕ № БС -  49 -  П/
за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда

С вх. № ПД-445/20.02.2020 г. 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) за инвестиционно предложение: „Жилищна група от затворен тип, еднофамилни 
сгради тип 2 в поземлени имоти с идентификатори по КК 11538.15.169 и 11538.15.179, местност 
„Касада саръгьолджук“, землище на гр. Свети Влас, община Несебър”, с възложител: 
„ЗАХАРЕН КОМБИНАТ ПЛОВДИВ” АД.

С писмо с изх. № ПД-445(1)/26.02.2020 г. възложителят се уведомен, че представената 
информация е недостатъчна за произнасяне от страна на РИОСВ-Бургас и на основание чл. 5, 
ал. 4 от НУРИОВОС в срок до 26.03.2020 г. е необходимо да представи:

-  Актуално становище по компетентност, издадено от компетентния орган по ЗУТ, Община 
Несебър, относно допустимостта на предвидените с инвестицицонното предложение дейности, 
според влезли в сила териториални планове за съответната територия на общината;

-  Актуално становище по компетентност издадено от Главния архитект на Община 
Несебър, съдържащо информяция за актуалния статут на гореописаните имоти към днешна дата 
(начин на трайно ползване, трайно предназначение на територията), във връзка с прилагането 
на чл. 64а, ал. 1 и § 27 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи;

-  Копие на решение/становище издадено от МОСВ/РИОСВ за проведена процедура по реда 
на Закона за опазване на околната среда и/или Закона за биологичното разнообразие, което 
следва да е част от необходимата документация при издаване на гореописаните Разрешения за 
строеж.

В рамките на указания срок, както и до датата на издаване на настоящото решение, 
изисканата инфирмация не е подадена в РИОСВ-Бургас.

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

Прекратявам административна процедура за инвестиционно предложение: 
„Жилищна група от затворен тип, еднофамилни сгради тип 2 в поземлени имоти с 
идентификатори по КК 11538.15.169 и 11538.15.179, местност „Касада саръгьолджук“, 
землище на гр. Свети Влас, община Несебър”, с възложител: „ЗАХАРЕН КОМБИНАТ 
ПЛОВДИВ” АД.

Прекратяването на процедурата 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 на РИОСВ -  Бургас в 14-дневен срок от 
съобщаванеп ~ чица по реда на Административнопроцесуачния
кодекс. ^
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