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Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС410-П/.

В РИОСВ Бургас е внесено уведомление с вх. № Г1Д-2442/08.08.2022 г. за ИП: „Ремонт 
на съществуващо бунгало в имот с идентификатор 67800.54.106 по КК на гр. Созопол, 
община Созопол“ с възложител: Ева Иванова

Съгласно представената информация ИП е свързано с ремонт на съществуващо 
бунгало в имот с идентификатор 67800.54.106 по КК на гр. Созопол, община Созопол. 
Към документацията е приложена виза за поставяне на временен обект -  каравана, 
издадена на 08.05.2009 г. от гл. архитект на Община Созопол, която важи за срок от 3 
години.

Към днешна дата имота попада под ограниченията на Закона за устройство на 
Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) и са налице промяна на нормативните изисквания.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова 
информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по 
Черноморското крайбрежие, е установено, че поземлени с идентификатор 67800.54.106 по 
КК на гр. Созопол, попада в сиви дюни.

Имотът не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените 
територии и в защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора 
и фауна по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, с която се опазват дюнни 
местообитания.

Във връзка с гореизложеното с писмо на административния орган РИОСВ - Бургас с изх. 
№ Г1Д-2442(1)/23.08.2022 г„ възложителят е уведомен, че представената информация е 
непълна и недостатъчна за произнасяне от страна на РИОСВ-Бургас и на основание чл. 5, ал. 4 
от НУРИОВОС е изискано в срок до 30.09.2022 г. да бъде представено становище на главния 
архитект на Община Созопол, по отношение на допустимостта на предвидените дейности 
спрямо ограниченията определени със ЗУЧК .

Писмото е получено на 25.08.2022 г. и в рамките на указания срок, както и до датата 
на издаване на настоящото решение, изисканата информация не е подадена в РИОСВ - 
Бургас.

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

РЕШИХ:

Прекратявам административната процедура за: „Ремонт на съществуващо бунгало в 
имот с идентификатор 67800.54.106 ио КК иа гр. Созопол, община Созопол“ с 
възложител: Ева Иванова

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

Решението може да бъде обжрмацо в 14-дневен срок от съобщаването му, чрез 
Директора на РИОСВ -  Б у р гм ^ т ^ с ^ щ е т н и я  Административен съд по реда на 
чл. 133 Административноп-

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.З, п.к.388 
Тел: +359 56 813205, Факс;+359 56 813 200 
e-mail: riosvbs(S)unacs.be. www-riosvbs.com
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