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РЕШ ЕНИЕ № БС- 96 -П/ 0 /  > М у *

за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извърш ване на 
оценка на въздействието върху околната среда

Процедурата по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) за 
инвестиционно предложение „Изграждане на осем броя жилищни сгради в ПИ с 
идентификатор 07079.30.234 по КК на град Бургас, община Бургас /УПИ ХХХ-234, кв. 16 по 
плана на кв. Крайморие, град Бургас/“, с възложители: Стефка Нягулова и Ивелина Павлова, 
е започнала с внасяне в РИОСВ-Бургас на уведомление по смисъла на чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от 
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка па въздействието върху околната 
среда с вх. № ПД-2915/28.09.2022 г .

С писмо с изх, № ПД-2915(1) от 14.10.2022 г. възложителят е уведомен, че 
инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10, буква „б” от Приложение №2, към 
чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 от 
същия подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка 
въздействието на околната среда (ОВОС), както и в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата 
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 и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на 
опазване на горе цитираните защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал.1 
от Закона за биологичното разнообразие. С цитираното писмо са дадени указания за 
предприемане на необходимите действия по процедурата за преценяване на необходимостта 
от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение „Изграждане на осем броя жилищни сгради в ПИ с идентификатор 07079.30.234 
по КК па град Бургас, община Бургас /УПИ ХХХ-234, кв. 16 по плана на кв. Крайморие, град 
Бургас/“, с възложители: Стефка Нягулова и Ивелина Павлова

Със заявление с вх. № ПД-2915(3)/04.11.2022г., възложителят уведомява, че желае да 
бъде прекратена административна процедура с вх. № ПД-2915/2022г.

Писмо с вх. № ПД-2915(3)/04.11.2022 г. би могло 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, а л  1 от 
Административно процесуалния кодекс

Прекратявам процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка 
въздействието на околната среда, в това число и съместената процедура по оценка за 
съвместимост за инвестиционно предложение „Изграждане на осем броя жилищни сгради в
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ПИ c идентификатор 07079.30.234 по КК на град Бургас, община Бургас /УПИ ХХХ-234, кв. 16 
по плана на кв. Крайморие, град Бургас/“, с възложители: Стефка Нягулова и Ивелина Павлова

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

Решението може да бъде обжалвано, чрез директора на РИОСВ-Бургас е 14 дневен 
срок от съобщаването му пред съответния Административен съд по реда на чл.133 от 
Административно процесуалния кодекс.
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