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Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Р Е Ш Е Н И Е  № Б С - 79- П/ J C  <

На основание чл.4 ал. 1 от Наредба за условията и реда оценка на въздействието върху 
околната среда (НУРИОВОС), Димитър Сергсев с вх.№ ПД-1502/11.05.2022 г. уведомява 
Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ-Бургас) за „Изработване на 
ПУП-ПРЗ за поземлени имоти 81178.3.126, 81178.3.128 и 81178.3.129 по КК на гр. 
Черноморец, местност „Акра“, община Созопол свързан с обединяване на имотите в един 
нов УПИ и отреждането му за сгради за отдих и курорт“.

С писмо на Директора на РИОСВ-Бургас с изх. № ПД-1502(1)/18.05.2022 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 изискано 
в срок до 24.06.2022 г. да бъде представено:

• Разрешение за строеж на съществуващите сгради поземлени имоти 81178.3.126, 
81178.3.128 и 81178.3.129 по КК на гр. Черноморец, местност „Акра“, община 
Созопол.

• Копие на Решение/становище, издадено от МОСВ/РИОСВ за приключила процедура 
по реда на Закона за опазване на околната среда и/или Закона за биологичното 
разнообразие за съществуващите сгради.

Със молба с вх. № ПД-1502(2)/07.10.2022 г. Възложителят е внесъл в РИОСВ-Бургас 
искане, че желае да му бъде прекратена процедурата по оценка на въздействието върху 
околната среда.

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.

Прекратявам административната процедура за „Изработване на ПУП-ПРЗ за поземлени 
имоти 81178.3.126, 81178.3.128 и 81178.3.129 по КК на гр. Черноморец, местност „Акра“, 
община Созопол свързан с обединяване на имотите в един нов УПИ и отреждането му за 
сгради за отдих и курорт“ с възложител: Димитър Сергеев

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 
Административнопроцесуалния кодекс.
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