
Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  
Министерство  на околната среда и водите 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС - 104 - П

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

С вх. № ПД - 98 от 20.01.2016 г. е внесено уведомление по смисъла на чл. 4, ал. 1 и 
ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда /НУРИОВОС/ и допълнителна информация от 25.01.2016г. за 
инвестиционно предложение: „Доизграждане на жилищна сграда за сезонно ползване до 
височина 15м, в поземлен имот № 51500.204.144, отдел 562, подотдел 7, землище гр. 
Несебър, община Несебър“, с възложител: „Евроден”ЕООД.

След преглед на представената информация е установено, че тя е недостатъчна за 
произнасяне от страна на РИОСВ-Бургас и е писмо с изх. № ПД - 98 от 14.03.2016г., 
възложителят е уведомен, че в срок до 10.04.2016 г. е необходимо да представи:

• Разрешение за строеж на жилищна сграда за сезонно ползване в поземлен имот №
51500.204.144, отдел 562, подотдел 7, землище гр. Несебър, община Несебър.

В рамките на указания срок, както и до датата на издаване на настоящото решение, 
изисканата информация не е подадена в РИОСВ-Бургас.

Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства и на основание чл. 5, 
ал.5 от НУРИОВОС

РЕШИХ:

Прекратявам процедурата по преценяване на необходимостта от извършване 
на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч. и на съвместната процедура 
по оценка за съвместимост за инвестиционно предложение: „Доизграждане на 
жилищна сграда за сезонно ползване до височина 15м, в поземлен имот № 51500.204.144, 
отдел 562, псдотдел7, землище гр. Несебър, община Несебър“, с възложител: 
„Евроден”ЕООД.

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

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите 
и Административен съд Бургас, чрез Директорът на РИОСВ -  Бургас в 14-дневен срок 
от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
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