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Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас
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за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване 

на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.4 ал. 1 от Наредба за условията и реда оценка на въздействието 
върху околната среда (НУРИОВОС), Яна Стоева с вх.№ Г1Д-1600/20.05.2022 г. 
уведомява Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ-Бургас) за 
инвестиционно предложение „Израждане на еднофамилна жилищна сграда в имот с 
идентификатор 07079.30.1249 по КК на гр. Бургас, кв. Крайморие, местност „Кафка“, 
община Бургас“

С писмо на административния орган с изх. № НД-1600(1)/13.06.2022 г. 
Възложителят е уведомен, чс инвестиционното предложение попада в обхвата на т.10 
„б“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на ЗООС, и съгласно чл. 81, ал. 1, г. 2 
инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС и е получил указания за действията, които следва да предприеме. 
До имота най-близо (1,19км) е разположена защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода” 
за опазванена дивите птици,обявена със Заповед №РД-131/10.02.212 г. (ДВ. бр.23/2012 
г.), измененаи допълнена със Заповед №РД-308/31.03.2021 г. за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна, (ДВ, бр.48/08.06.2021 г.) и двете на 
министъра на околната среда и водите и следва да бъде извършена преценка за 
вероятната степен на отрицателно въздействие върху близо-разположената защитена 
зона по реда на Наредба 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).

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова 
информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по 
Черноморското крайбрежие, е установено, че площта няма характеристика на пясъчни 
дюни.

С писмо ПД-1600(2) 13.06.2022 г. директорът на РИОСВ Бургас уведомява 
Община Бургас на основание чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда 
(ЗООС), за осигуряване на обществен достъп до уведомлението за ИП, за което има 
съставен протокол.

Със заявление с вх. № ПД-1600(3)29.06.2022 г. Възложителят с внесъл в РИОСВ- 
Бургас искане, че желае да му бъде прекратена процедурата за преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Настоящата молба би могла да се разгледа единствено като искане от страната, но 
чиято инициатива е започнало административното производството да бъде прекратено.

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

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „I 1ерушица” 67, ет.З. п.к.388 
Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200 
e-mail: riosvbs@unacs.be. www.riosvbs.coin

mailto:riosvbs@unacs.be
http://www.riosvbs.coin


РЕШИХ:

Прекратявам процедурата ио преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда, в г.ч. и на съвместената 
процедурата по оценка за съвместимост за инвестиционно предложение
„Израждане на еднофамилна жилищна сграда в имот с идентификатор 07079.30.1249 
по КК на тр. Бургас, кв. Крайморие, местност „Кафка“, община Бургас“ с възложител 
Яна Стоева

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 заинтересованите лица по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс.

ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА 
И.Д. ДИРЕКТОР НА РИОСВ -  БУ1 
Заповед Ле 419/10.05.2022 г. на мини
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