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Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Р Е Ш Е Н И Е № БС - 45 - П/ , 0 Y / 0  Г'

За „Изменение на Подробен устройствен план -  План за регулация и застрояване 
(ПУП- ПРЗ) за УПИ XIV-6116 и УПИ ХХ1Х-6133, землище на м. „Буджака“, гр. Созопол, 
община Созопол, област Бургас (поземлени имоти с идентификатори 67800.6.133 и 
67800.6.719 по КК)” с възложител: „Блек Сий Естейт Мениджмънт“ ЕООД, е внесено 
Уведомление в РИОСВ -  Бургас по смисъла на чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда 
за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) с вх. № ПД- 
1464 от 30.05.2018 г.

След преглед на представената в уведомлението информация е установено, че тя е 
недостатъчна }а произнасяне от страна на РИОСВ -  Бургас, съобразно изискванията на ч. 4, 
ал.2 и ал. 3 от НУРИОВОС.

С писмо с изх. № ПД-1464(1)/12.06.2018 г. на Директора на РИОСВ -  Бургас, 
възложителят е уведомен, че на основание чл. 5, ал. 4 от НУРИОВОС е необходимо в срок 
до 12.07.2018 г. да бъде представено Становище по компетентност издадено от Главния 
архитект на община Созопол, относно 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.

В рамките на указания срок, който е изтекъл на 12.07.2018 г., както и до датата на 
издаване на настоящото решение, изисканато становище не е предоставено в РИОСВ- 
Бургас.

В тази връзка и въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства, на 
основание чл.5, ал.5 от НУРИОВОС и чл.56, ал.2, във връзка с чл. 30, ал. 2 от 
Административнопроцесуалния кодекс (АПК)

Прекратявам процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда, в т.ч. и на съвместената процедура по оценка за 
съвместимост за „Изменение на Подробен устройствен план -  План за регулация и 
застрояване (ГГУП- ПРЗ) за УПИ XIV-6116 и УПИ XXIX-6133 землище на м. „Буджака“, гр. 
Созопол, община Созопол, област Бургас (поземлени имоти с идентификатори 67800.6.133 
и 67800.6.719 по КК)” с възложител: „Блек Сий Естейт Мениджмънт“ ЕООД

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 Административнопроцесуалния 
кодекс чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на околната среда и водите 
и Административен съд по реда на чл. 133 от АПК в 14-дневен срок от съобщаването
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