
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ №

В РИОСВ Бургас е внесено уведомление с вх. № ПД-2478/10.08.2022 г. за ИП: 
„Изграждане на стопанска сграда в имот имот с идентификатор 57491.17.186 по КК на гр. 
Поморие, местност „Чаира“, Община Поморие“ с възложител: Николай Павлов

Съгласно представената информация инвестиционното предложение е свързано с 
изграждане на стопанска сграда в имот имот с идентификатор 57491.17.186 по КК на гр. 
Поморие, местност „Чаира“, Община Поморие. Имотът е с площ 3005 кв.м, с трайно 
предназначение на територията -земеделска, начин на трайно ползване -  нива.

С писмо на административния орган РИОСВ - Бургас с изх. № ПД-2478(1)/12.08.2022 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 16.09.2022 г. да бъде представено:

• Да се уточни, за какви нужди ще се използва сградата;
• Становище от Областна дирекция „Земеделие“ за допустимост на инвестиционното 

предложение по Наредба №19 за строителство в земеделски земи без промяна на 
предназначението им;

• Присъединяването на имота към водоснабдителната и електропресносната мрежа, 
свързано ли е с изготвяне на ПУП-ПП;

• Информация за очакваните прогнозни количества отпадъчни води, които ще се 
формират от сградата, както и за начина на отвеждане и пречистването им. Да се 
посочи предполагаем брой обитатели в т.ч. с постоянно или временно присъствие.

Писмото е получено на 17.08.2022 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 „Изграждане на стопанска сграда в имот 
имот с идентификатор 57491.17.186 по КК на гр. Поморие, местност „Чаира“, Община 
Поморие“ с възложител: Николай Павлов

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 па 
чл.133 Административнопроцесудлщя кодекс.
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