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За инвестиционно предложение: „Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ е идентификатори 
67800.10.239, 67800.10.728 и 67800.10.729 по КК на град Созопол, Община Созопол, с цел 
обединяване на имотите в един общ ПИ и изграждане на комплекс от сгради за сезонно 
ползване“ с възложител: „БЛЕК СИЙ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД, е постъпило 
Уведомление 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- 1537 от 07.06.2019г.

С писмо на РИОСВ-Бургас изх. № ПД-1537(1)/18.06.2019 г. възложителят е уведомен, 
че представената информация е непълна, недостатъчна, както и не отговаря на изискванията 
на чл. 4 от НУРИОВОС, поради което гама как да се определи приложимата процедура по 
реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 31 на Закона за 
биологичното разнообразие (ЗБР). За произнасяне от страна на инспекцията на основание 
чл.5, ал. 4 от НУРИОВОС е изискано в срок до 19.07.2019 г. да се внесе в РИОСВ -  Бургас:

Становище на Главния архитект на Община Созопол, относно актуалния статут на ПИ с 
идентификатори 67800.10.239, 67800.10.728 и 67800.10.729 по КК на град Созопол, Община 
Созопол, предвид разпоредбите на чл. 24, ал. 5, т. 2 и т. 3 от Закона за опазване на земеделските 
земи;

Становище за допустимост спрямо ОУП на община Созопол за „Изменение на ПУП- 
ПРЗ за ПИ с идентификатори 67800.10.239, 67800.10.728 и 67800.10.729 по КК на гр. 
Созопол, община Созопол с цел обединяване на имотите в един общ ПИ и изграждане 
на комплекс от сгради за сезонно ползване“ с възложител „БЛЕК СИЙ АСЕТ 
МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД

В определения срок и до издаване на настоящото решение, изисканата допълнителна 
информация с писмо изх. № ПД-1537(1)/18.06.2019 г. не е постъпила в РИОСВ Бургас.

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 въздействие върху околната среда и Оценка за съвместимост за инвестиционно 
предложение: „Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 67800.10.239, 67800.10.728 и 
67800.10.729 по КК на град Созопол, Община Созопол, с цел обединяване на имотите в един 
общ поземлен имот и изграждане на комплекс от сгради за сезонно ползване“ с възложител: 
„БЛЕК СИЙ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД

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

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 
АПК в 14 - дневен срок от " у .
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