
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-9-П/ £(? <09, MtAAf' 
за прекратяване на процедура но преценяване на необходимостта от 

извършване на екологична оценка

С вх. № ПД-89/12.01.2021 г. е внесено уведомление за изготвяне на план/ 
програма за: „Подробен устройствен план-План за регулация за обособяване на УПИ 
„за спортен терен“ в кв. Горно Езерово, местност „Сюлейман Чеир”, гр. Бургас, част от 
ПИ с идентификатор 07079.7.1258 по КК и КР на гр. Бургас и частично изменение на 
улична регулация между осови точки о.т.1 и о.т.11 по плана на кв. Горно Езерово, 
местност „Малак Чеир”, гр. Бургас, част от ПИ с идентификатор 07079.7.189”, с 
възложител община Бургас

Въз основа на представената от възложителя информация и направената справка 
се установи, че имот с идентификатор 07079.7.1258 по КК на гр. Бургас, община 
Бургас не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените 
територии, не попада и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното 
разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за 
опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-769/28.10.2008г, на министъра на 
околната среда и водите и защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС 
№122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.).

Във връзка с изискванията на чл.8, ал.4 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на екологична оценка на планове и програми /НУРИЕОПП/, с цел 
осигуряване на обществен достъп до информацията е публикувано съобщение на 
интернет страницата на РИОСВ Бургас, за което има съставен констативен протокол.

С писмо на административния орган изх. № ПД-89(1)/28.01.2021 г. Възложителят 
е уведомен, че плана попада в обхвата на чл.2, ал.2, т. 1 от НУРИЕОПП и подлежи на 
процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка 
(ЕО) 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 във връзка с чл.7а, ал.6 от НУРИЕОПП, е изпратено 
напомнително писмо с изх.№ Г1Д-89(2)/09.08.2022 г., до възложителя, с което е 
определен срок от 14 дни, да представи съответната информация/документация, 
изискана с писмо с изх. №ПД89(1)/28.01.2021, или да внесе искане за прекратяване на 
процедурата.

С писмо с вх. № ПД-89(3)/26.08.2022 г,, Възложителят заявява иск, че желае да му 
бъде прекратена процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на 
екологична оценка на план програма.

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

Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства, на основание чл. 56, 
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), чл.7, ал.З от НУРИЕОПП.
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РЕШИХ:

Прекратявам процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на 
екологична оценка, в т.ч. и на съвместената процедурата по оценка за 
съвместимост за: „Подробен устройствен план-План за регулация за обособяване на 
УПИ „за спортен терен“ в кв. Горно Езерово, местност „Сюлейман Чеир”, гр. Бургас, 
част от ПИ с идентификатор 07079.7.1258 по КК и КР на гр. Бургас и частично 
изменение на улична регулация между осови точки о.т.1 и о.т.11 по плана на кв. Горно 
Езерово, местност „Малак Чеир”, гр. Бургас, част от ПИ с идентификатор 07079.7.189”, 
е възложител община Бургас

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

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от обявяването му, чрез 
Директора на РИОСВ-Бургас пред Административен съд по реда на чл. 133 от 
А дм ин истративнопроцесуалн ия кодекс.
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