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Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-100-П/ Ш Х  ■ 
за прекратяване на административна процедура

С вх. № ПД-2775 от 13.09.2022 г. в РИОСВ-Бургас е внесено уведомление по смисъла 
на чл. 4, an. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда (НУРИОВОС) за инвестиционно предложение: „Изграждане на вилна 
сграда в ПИ 10361.501.9544, по КККР на с. Велика, община Царево (УПИ III, кв. 25 по плана 
на с. Велика)“ с възложители: Гергана Рабаджийска и Константин Рабаджийски.

С писмо изх. № ПД-2775(1)/20.09.2022 г., на основание чл. 5, ал. 4 от НУРИОВОС, в 
срок до 12.10.2022 г., е изискано да се представи следната информация и документация:

1. Удостоверение за регистрация на декларирания в уведомлението собствен 
водоизточник;

2. Писмено съгласие на съсобственика на имота, обект на инвестиционното 
предложение -  в представения нотариален акт за покупко-продажба на недвижим 
имот № 113, том 6, дело № 870, вх. per. № 1750/06.08.2021 г. на СВ-гр. Царево 
фигурират двама съсобственици, а уведомлението е подписано само от един.

Писмо с изх. № ПД-2775(1)/20.09.2022 г„ е получено на 23.09.2022 г., видно от известие 
за доставяне ИД PS 8000 02SKJI4,

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

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

РЕШИХ:

Прекратявам административната процедура за „Изграждане на вилна сграда в ПИ 
10361.501.9544, по КККР на с. Велика, община Царево (УПИ III, кв. 25 по плана на с. 
Велика)“.

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

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му чрез 
директора на РИОСВ-Бургас пред съответния административен съд по реда на чл.133 от 
А дмин истративно-проиесу^^Щ Г^дркс.
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