РЕПУ 6 ЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас
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ГЕОРГИ iI1:T КOB
ГР. ЦАРЕВО, УЛ . „ХАН АГ. ПАРУХ" Ns 35

КРАСИМИР ПЕТКОВ
С. СИНЕМОРЕЦ, УЛ . „БУТАМЯ " Ns 2

ОТНОСНО : инвестиционно предложение „Вътрешно преустройство г iа ЗОХ в сугерена и на
апартамент в подпокривното пространство на жилищна сграца с идентификатор
66528.501.226.1 по КК на с. Синеморец , o6ul. 1[арево", с възложители ГЕОРГИ ПЕТКОВ и
КРАСИМИР ПЕТКОВ

Във връзка с внесената от Вас документация с вх . Ns ПД-2507/2020г. в РИОСВ-Бургас за
цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, an. 1 от
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове,
програми , проекти и иивестицнонни предложения с предмета и целите на опазване tia
защитените зони - Наред&ата за ОС, на основание чл. ба, т. 2 от същата Наредба, Ви
уведомявам за следното :
Инвестиционно предложение Вътрешно преустройство на ЗОХ в сутерена и на
апартамент в подпокривното прос iранетво на жилищна сграда с ицентификатор
66528.501.226.1 по КК на с . Синеморец , общ. Царево", попада в обхвата на чл. 2, ал . 2 от
Наредбата за ОС .
Предвижда се да се извърши вътрешно преустройство на ЗОХ в два магазина ,
разположени в сутерена на жилищна сграда с идентификатор 66528.501.226.1 по КК на с .
Синеморец, община Царево . Двата магазина ще са с площи 58,45кв. м и 58,44кв.м .
Предвижда се и вътрешно преустройство на апартамент в два апартамента , находнщи
ее в подпокривното простраиство на жилищна сграда с идентифнкатор 66528.501.226.1 по КК
на с. Синеморец, община Царево. Двата апартамента ще са с площи съответно 74,61 кв. м и
74,39кв.м.
Посочените по-горе дейности, свързаии с реanизацията на настоящото иквестидионно
предложение не попадат в позициите на Приложения Ns 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от
Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с глава теста от
Закона пропедури по преценяване на неабходимостrа от извършване на екологична оценка
и/или оцеика на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или
оценка на въздекствието върху околната среда.
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ПИ с иденlификатор 66528.501.226, в клйто е разплложена сграда с идентификатор
66528.501.226.1 по КК на с . Синемарец , общ. Царево не попада в границите на защитена
територия , определена по реда на Закона за защитените територии . Попада в защитена зона
по смисъла ка Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитека зона
BG0002040 „Странджа" за опазване на цивите птици , обявена със Заповед NQ РД802/04.11.2008г . на министъра на околната среда и влдите (обн . ДВ , бр.106/2008 г.), изменена
със Заповед NQРД-75/28.01.2013 г. (ДВ, 6p.10/05,02.2013 г.). При извършената проверка за
допустимост по реда на tin. 12 във връзка с чл. 2, ал . 2 от Наредбата за ОС се кокстатира , че
инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002040
„Странджа" за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяване и изменението

й.
Предвид гореизложеноlb, отчитайки местополлжението и характера на настоящото
инвестиционно предложение , считам че при реализацията му, няма вероятност от значително
отрицателно sъздействие върху защитена зона BG0002040 „Странджа" за опазване на дивите
птици . В тази връзка на основание чл . 2, ал . 2 от Ниредбата за ОС Ви уведомявам , че
преценката на компетентния лрrан е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда
на Глава вrора от Наредбата за ОС.
След проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация
(КВС/КК , горска карта) и модели за разпространение на дюнни природки местоооитания по
Черноморското крайбрежие е установено , че ве ее заеяга площ с характеристика на пясъчни
дюни. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни , предвид Заплвед NQ РД299/29.03.2013 г, на Минисrьра на лколката ереда и влдите, слецва да се счита и като
становище по смисъла на §25, ал. 3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настонщото писмо се отнася само за заявените парсrметри на и► гвестиционното
предложение и ue отменя неvбхnдииостта от пv,ryчаване на съгласувания или
разрешителни, предгsидени в други зикони и подзаконови нор.и ативни актове.
При всички crryчau ча промянсr в параметрите па инвестициасното предложение uяи
на някvи от обстояте,гствиrnа, npu които е издаде ►со нистоящото пис.~со, въз.► vжителят е
длъжен да уведоми иезабавно РИUС'В-Бургас за промените .
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ДИРЕКТОР НА РИОСВ- БУРГА
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