
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-10-ПI

В РИОСВ Бургас е внесено уведомление с вх. № ПД-2647/30.08.2022 г. за: „Изграждане 
на ново водовземно съоръжение тръбен кладенец, водовземане от подземни води 
предназначени за поливане на тревни площи, цветя, дръвчета, декоративни храсти и 
подръжка на илочниците на пътищата в поземлени имоти с идентификатор 39164.15.154 и
39164.15.155 по КК на с. Кошарица, местност „Сулуджана“, община Несебър“ с 
възложител: „Петков Пропъртис груп алфа“ ЕООД

С писмо на административния орган РИОСВ-Бургас с изх. № ПД-2647(1)/02.09.2022 
г., на основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС 
(НУРИОВОС), е изискано становище по чл.155 от Закона за водите от Басейнова 
дирекция „Черноморски район“ относно допустимостта на инвестиционното 
предложение.

Съгласно получено писмо с изх. № 05-10-87(А2)/20.09.2022 г. на директора на БДЧР 
/вх.№Г1Д-2647(2)/20.09.2022 г. на РИОСВ-Бургас/, изразява становище, че 
инвестиционното предложение е допустимо спрямо Плана за управление на речните 
басейни /ПУРБ/ 2016-2021г. и спрямо Плана за управление на риска от наводнения 
/ПУРН/2016-2021г.

С уведомление вх. № ПД-2927/29.09.2022 г„ Възложителят внася ново инвестиционно 
предложение, с която ни информира за: „Изграждане на шест еднофамилни жилищни сгради в 
имот с идентификатор 39164.15.155 по КК на с. Кошарица, местност „Сулуджана“, община 
Несебър“ с възложител: „Петков Пропъртис груп алфа“ ЕООД.

Съгласно гореизложената информация внесена с вх. № ПД-2647/30.08.2022 г. и № ПД- 
2927/29.09.2022 г. инвестиционното предложение е свързано с водовземане от подземни 
води чрез ново съоръжение за подземни води в поземлени имоти с идентификатор 
39164.15.154 и 39164.15.155 по КК на с. Кошарица, местност „Сулуджана“, община 
Кошарица за поливане на тревни площи, цветя, дръвчета, декоративни храсти и 
поддържка на плочници и изграждане на шест еднофамилни жилищни сгради в имот с 
идентификатор 39164.15.155 по КК“.

При направена проверка в наличната база данни в РИОСВ-Бургас се установява, 
че в имот с идентификатор 39164.15.155 по КК на с. Кошарица, предмет на 
инвестиционното предложение има съществуваща сграда.

С писмо на административния орган РИОСВ - Бургас с изх. № ПД-2927(1), 
2647(3)/11.10.2022 г„ възложителят с уведомен, че представената информация е недостатъчна 
за произнасяне от страна на РИОСВ-Бургас и на основание чл. 5, ал. 4 от НУРИОВОС е 
изискано в срок до 31.10.2022 г. да се уточни и представи:

• Информация за изградения обект, документи за приключила процедура по реда 
на Закона за опазване на околната среда и/или Закона за биологичното разнообразие и и 
разрешение за строеж;

• Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия 
и ниво по Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството.

Писмото е получено на 17.10.2022 г, и в рамките на указания срок, както и до датата 
на издаване на настоящото решение, изисканата информация не е подадена в РИОСВ - 
Бургас.
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Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства и на основание чл. 5, ал.5 
от НУРИОВОС

РЕШИХ:

Прекратявам административна процедура за ИП: „Водовземане от подземни води чрез 
ново съоръжение за подземни води в поземлени имоти с идентификатор 39164.15.154 и 
39164.15.155 по КК на с. Кошарица, местност „Сулуджана“, община Несебър за поливане 
на тревни площи, цветя, дръвчета, декоративни храсти и поддържка на плочници и 
изграждане на шест еднофамилни жилищни сгради в имот с идентификатор 39164.15.155 
по КК“ с възложител: „Петков Пропъртис труп алфа“ ЕООД

Прекратяването на процедурата с настоящ ото  Решение не изключва 

въ зм ож ността  възлож ителят да подаде ново уведомление до ком петентния  орган.

Реш ението м о ж е  да бъде обжалвано в 14-дневен срок о т  съобщаването му, чрез 

Директора на РИ О С В  -  Бургас пред съответния Административен съд по реда на 

чл.133 Административнопроцесуалния кодекс.
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