
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № КС-18-11/.

На основание чл.4 ал. I от Наредба за условията и реда за извършване оценка на 
въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), Община Несебър, с вх. № ПД- 
2779/31.10,2018 г., допълнителна информация с вх. №ПД-2775(1)12.11.2018 г. и №ПД- 
2775(2)20.11.2018 г., уведомява Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ 
Бургас) за инвестиционно предложение: „Разширение на гробищен нарк-гр. Несебър в имоти е 
идентификатори 61056.37.1. 61056.37.2 и 61056.37.3 но КК на с. Равда, местност „Хендек 
тарла“ , община Несебър'1.

С писмо на административния орган РИОСВ Бургас е изх. № ПД-2775(3)04.12.2018 г. 
Възложителят е уведомен, че представената информация е непълна и недостатъчна за 
произнасяне от страна на РИОСВ-Бургас и на основание чл. 5. ал. 4 от НУРИОВОС е 
необходимо в срок до 31.12.2018 г. да бъдат представени:

• Доказателства, че отговаряте на изискванията за „възложител на инвестиционно 
предложение" по смисъла на т.20 от §1 от Допълнителните разпоредби на Закона за 
опазване на околната среда на следните имоти с идентификатори №61056.37.1, 
61056.37.2 и 61056.37.3 но КК на с. Равда местност „Хендек тарла“ , община Несебър.

• I Ihcmcho  съгласие на съсобствениците: Щерю Главов, Димитра Главова, Антон Главов, 
Ефтимия Тодорова, Андон Главов, Валентина Янакиева, Димитринка Харизанова, 
Маргарит Главов, Христо Марков н Янков Марков на цитираните поземлени имоти, 
свързано с инвестиционното предложение.

•  Решение на Общински съвет - Несебър за обект, обявен с първостепенно обществено 
значение. Представените Протокол №24/01.02.2018г., съдържащ Решение №698 на ОС 
и Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община 
Несебър за 2018г., приета на основание чл.21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от ЗОС, 
касаят имоти общинска собственост.
С писмо на административния орган РИОСВ Бургас е изх. № ПД-2775(4)/14.01.2019 г., 

изпратено до кмета па Община Несебър, па основание чл.5, ал.1 от НУРИОВОС с 
определено, че инвестиционното предложение попада в т.12 буква „д“ от списъка е 
категориите дейности по Приложение № 2 към чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС, поради което следва 
да се извърши преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда и тъй като имотм попада в защитена зона BG0002043 „Емине” за 
опазване на дивите птици, обявена със заповед №»РД-560/21,08.2009г.. ДВ., бр.69/2009г., изм. 
Заповед №РД-76/28.01.2013г. ДВ„ бр.10/2013г„ следва да бъде извършена и преценка за 
вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони 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).

С писмо вх. № 11Д-2775(5)/25,01.2019 г„ от Възложителя постъпва в РИОСВ Бургас 
информация по чл.6 от НУРИОВОС за преценяване па необходимостта от извършване на 
ОВОС.
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С писмо иа административния орган РИОСВ Бургас с изх. № ПД-2775(6)/05.02.2019 г. 
Възложителят е уведомен за необходимите действия, които е следвало да предприеме, 
съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване па оценка на 
въздействието върху околната среда (НУРИОВОС). Не е представена информация по т. III, 2 -  
да представите доказателства, че отговаря на изискванията за „възложител на 
инвестиционното предложение“ „Разширение на гробищен парк-гр. Несебър в имоти е 
идентификатори 61056.37.1. 61056.37.2 и 61056.37.3 по КК на с, Равда. местност „Хендек 
тарла“ , община Несебър“ , във връзка е доказване качествата на Възложи тел по смисъла на т.20 
от § от Допълнителните разпоредби па Закона за опазване иа околната среда.

С писмо вх. № ПД-2775(7)/21.03.2019 г., от Възложителя постъпва в РИОСВ-Бургас 
молба за удължаване срока за предоставяне на допълнителна информация до 31.12. 2019г.

С писмо на административния орган РИОСВ Бургас с изх. № 2775(8)25.03.2019 г. е 
удължен посочения срок с наш изх. №ПД-2775(6)05.02.20’,9 г, за внасяне на поисканата 
информация.

В посочения срок и до момента не са изпълнени от възложителя дадените му указания 
от компетентния орган.

Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства и на основание чл. 6. ал. 4 
от 11аредбата за ОВОС.

РЕШИХ:

Прекратявам административната процедура за инвестиционно предложение: 
„Разширение на гробищен парк-гр. Несебър в имоти с идентификатори 61056.37.1.61056.37.2 
и 61056.37.3 по КК па с. Равда, местност „Хендск тарла“ , община Несебър“ с възложител 
Община Несебър

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

Решението може да бъде обжалвано но реда на Административно-процесуалния 
кодекс чрез Директора на РИОСВ Бургас пред Мин негъра на ОСИ п Административен 
съд но реда на чл. 133 от АПК в 14 дневен срок от съобщаването му.

ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА 
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