
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС -1 3 -П/ ,

На основание чл.4 ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), с вх. № ПД-1572/27.09.2019 г. Борислав 
Господинов уведомява Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ- 
Бургас) за: „Изработване на ПУП-ПУР на имоти №№ 63015.506.230 и 63015.506.232 по КК 
на КР на с. Атия, община Созопол от п,т. 1-2-3-4-5-6-7- Нк1-Кк1-Нк2- Кк2-8; 9-10-НкЗ-КкЗ- 
3-13-14-15-16 с цел изграждане на жилищна сграда“.

С писмо на административния орган с изх. № ПД-1572/5/23.10.2019 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 необходимо в срок до 
08.11.2019 г. да бъде представена следната информация:

• Принципно съгласие от Община Созопол, във връзка с реализацията на плана.
• Начина на отвеждане на битово фекалните отпадъчните води от имотите, които ще

се формират в резултат от реализацията на инвестиционното предложение.
С молба с вх. № ПД-1572(6)/08.11.2019г. Възложителят е поискал удължаване на 

срока и с писмо е изх. №1572(7)/12.11.2019г. на РИОСВ Бургас същият е удължен до 
16.12.2019г.

В определения срок и до датата на издаване на настоящото решение изисканата 
информация не е постъпила 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 
ОВОС за „Изработване на ПУП-ПУР на имоти №№ 63015.506.230 и 63015.506.232 по КК на 
КР на с. Атия, община Созопол от п.т. 1-2-3-4-5-6-7- Нк1-Кк1-Нк2- Кк2-8; 9-10-НкЗ-КкЗ-З-
13-14-15-16 с цел изграждане на жилищна сграда“, с възложител: Борислав Господинов

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

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно-процесуалния 
кодекс чрез Директора на РИОСВ Бургас пред Министъра на ОСВ и 
Административен съд по реда на чл, 133 от АПК в 14 дневен срок от съобщаването 
му.
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