
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС- 87-П/ f)°SC,

За: „ПУП-ПУР за трасета на нови обслужващи улици с о. т. 253-338-339-340-341-342-343-344 
и изменение на ПУП-ПУР на обслужващи улици от о. т. 165 до о. т. 253 и от о. т. 158 до о. т. 345, в 
предвиденото разширение на кв. Банево, съгласно действащ ОУП на град Бургас /бивш масив 41, 
бивша местност „Лозята“/“ с възложител: Община Бургас, е внесено уведомление за инвестиционно 
предложение по смисъла на чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда - НУРИОВОС е вх. № ПД -2967/14.11.2017 г.

С писмо с изх. № ПД-2967(1) от 28.11.2017г. на Директора на РИОСВ-Бургас, Възложителят е 
уведомен, че предвидените от него дейности попадат в обхвата на т. 10, букви „б“ и „д“от 
приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и съгласно 
чл. 81, ал. 1, т. 2 инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/.

На основание чл. 2а, ал. 5, т. 1, повече от 12 месеца след получаване на указаният,а в РИОСВ- 
Бургас не е внесена изисканата информация.

С напомнително писмо с изх. № ПД-2967(2) от 08.08.2019г., на основание чл. 2а, ал. 6 от 
НУРИОВОС, компетентния орган е определил 14-дневен срок от получаването му, за внасяне на 
поисканата с писмо с изх. № ПД-2967(1) от 28.11.2017г. информация

С писмо с вх. № ПД-2967/19.08.2019г. Възложителят е внесъл в РИОСВ-Бургас заявление, че 
желае да бъде прекратена процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на оценка 
на въздействието върху околната среда за цитираното по-горе инвестиционно предложение.

Настоящата; молба би могла да се разгледа единствено като искане от страната по чиято 
инициатива е започнала административната процедура да бъде прекратена.

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

РЕШИХ:

Прекратявам административната процедура по преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „ПУП-ПУР за трасета на нови 
обслужващи улици с о. т. 253-338-339-340-341-342-343-344 и изменение на ПУП-ПУР на 
обслужващи улици от о. т. 165 до о. т. 253 и от о. т. 158 до о. т. 345, в предвиденото разширение на 
кв. Банево, съгласно действащ ОУП на град Бургас /бивш масив 41, бивша местност „Лозята“/“ 
с възложител: Община Бургас

С настоящото Решение не се изключва възможността на възложителя да започне 
нова процедура по реда на Закона за опазване на околната среда.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на 
Административно -  процесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред 
Министъра на околната среда и водите и Административен съд по реда на чл. 133 от 
АП К в 14 - дневен срок от съобщаването му.
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