
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

РЕШЕНИЕ № БС-64-П/ .//*
за прекратяване на процедура по оценка на въздействието върху околната среда

С вх. № ПД-2237 от 19.07.2022 г. в РИОСВ-Бургас 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: 
„Изграждане на вилни сгради със смесено предназначение в ПИ с идентификатори 
44094.5.1027, 44094.5.1028, 44094.5.1029, 44094.5.1030, 44094.5.1031, 44094.5.1032,
44094.5.1033, 44094.5.1034, 44094.5.1035, 44094.5.1036, 44094.5.1037, 44094.5.1038,
44094.5.1039, 44094.5.1040, 44094.5.1041, 44094.5.1042, 44094.5.1043 и 44094.5.1044 (бивши 
имоти с № 005100 и № 005099) по КК на с. Лозенец, местност „Хаджияневци“, Община 
Царево“, с възложители: Начо Халачев и Любомир Халачев.

С писмо изх. № ПД-2237(2)/ 15.08.2022 г. Възложителят е уведомен, че 
предвидените дейности, попадат в обхвата на т. 24, буква „а” от Приложение 1 към чл. 92, 
т. 1 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на задължителна оценка на 
въздействието върху околната среда (ОВОС).

С писмо с вх. № ПД-2237(3) от 25.08,2022 г„ Възложителят заявява в РИОСВ-Бургас, 
че желае да оттегли заявлението си по административното производство.

Настоящото заявление би могло да се разгледа единствено като искане от страната, 
по чиято инициатива е започнало административното производство, то да бъде прекратено.

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

РЕШИХ:

Прекратявам процедурата по оценка на въздействието върху околната среда, в 
т.ч. и на съвместената процедура по оценка за съвместимост за инвестиционно 
предложение „Изграждане на вилни сгради със смесено предназначение в ПИ с 
идентификатори 44094.5,1027. 44094.5.1028, 44094.5.1029, 44094.5.1030, 44094.5,1031, 
44094.5.1032, 44094.5.1033, 44094.5.1034, 44094.5.1035, 44094.5.1036, 44094.5.1037, 
44094.5.1038, 44094.5.1039, 44094.5.1040, 44094.5.1041, 44094.5.1042, 44094.5.1043 и 
44094.5.1044 (бивши имоти с № 005100 и № 005099) по КК на с. Лозенец, местност 
„Хаджияневци“. Община Царево“, с възложители: Начо Халачев и Любомир Халачев.

Прекратяването на процедурата с настоящото Решение не изключва 
възможността възложителят да подаде ново уведомление до компетентния орган.

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 133 от 
Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му, чрез 
Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на околната среда и водите и/или 
съответния Административен съд.
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