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РЕШЕНИЕ № БС -  5 -  ЕО -  П / ОЦ -0/1 ■ /jty ( ' 
за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на

екологична оценка

С вх. № 5056 от 04.07.2013 г. е внесена информация по смисъла на чл. 8, ал.1 от 
Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми 
(НУРИЕОПП) за: „ПУП-ПЗ за имот № 48619.2.881, местност „Диньов гьол”, гр. Царево, 
община Царево”, с възложител: „ЗАГОРА ИНВЕСТ“ ООД.

С писмо на административния орган с изх. № 5056 от 10.09.2013 г., възложителят е 
уведомен, че инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на 
необходимостта от екологична оценка и е получил указания за действията, които следва да 
предприеме.

На основание чл.8а от НУРИЕОПП, с вх.№ 5056/ 04.02.2014 г. е внесено искане за 
преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за горецитираното инвестиционно 
предложение.

С Решение № БС-21-ЕО/09.10.2015 г. на Директора на РИОСВ-Бургас за преценяване 
на необходимостта от извършване на екологична оценка на планове и програми 
(НУРИЕОПП) за инвестиционно предложение: „ПУП-ПЗ за вилно селище -  комплекс в ПИ 
№ 002759 (48619.2.881 по КК), местност „Диньов гьол”, гр. Царево, община Царево”, с 
възложител: „ЗАГОРА ИНВЕСТ“ ООД, възложителят е уведомен, че планът подлежи на 
процедура по извършване на екологична оценка и е получил указания за действията, които 
следва да предприеме.

Повече от 12 месеца не са изпълнени от възложителя дадените му указания от 
компетентния орган.

На основание чл.7а, ал.5 от НУРИЕОПП с напомнително писмо на административния 
орган с изх. № 5056 / 18.12.2018 г. до възложителя е определен срок до 14 дни и е указано да 
представи на компетентния орган съответната информация/документация или да внесе 
искане за прекратяване на процедурата. В законния 14-дневен срок не е постъпвала 
информация от Възложителя.

Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства и на основание чл.7а, ал.5 и ал.6 
от НУРИЕОПП

РЕШИХ:

Прекратявам процедурата по извършване на екологична оценка, в т.ч. и на 
съвместната процедура по оценка за съвместимост за: „ПУП-ПЗ за вилно селище -  
комплекс в ПИ № 002759 (48619.2.881 по КК), местност „Диньов гьол”, гр. Царево, община 
Царево”, с възложител: „ЗАГОРА ИНВЕСТ“ ООД.

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 Директорът на РИОСВ -  Бургас в 14-дневен срок от 
съобщаването му на заинтересова'"'™” на Административнопроцесуалния
кодекс.
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