
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

В РИОСВ Бургас е внесено уведомление с вх. № ПД-3025/16.11.2022 г. но смисъла на чл.4 
ал. I от Наредба за условията и реда за извършване оценка на въздействието върху околната 
среда (НУРИОВОС) за инвестиционно предложение: „Изграждане на сграда за курорт и отдих 
в имот с идентификатор 00878.107.625 по КК на гр. Ахтопол, Община Царево“ с 
възложител: „Ескада Транс“ ЕООД.

Съгласно представената информация инвестиционното предложение е свързано с 
изграждане на града за курорт и отдих с височина 15 м в имот с идентификатор 
00878.107.625 по КК на гр. Ахтопол, Община Царево. Предвижда се изграждане на ограда с 
плътна част 60 см и ажурна от метални декоративни профили с височина 100 см. 
Водоснабдяването на имота ще бъде осъществено от съществуващ водопровод. Битово 
отпадъчните води ще се отвеждат в локално пречиствателно съоръжание. Достъпът ще бъде 
осъществено от съществуващ път граничещ с имота. Електрозахранването ще бъде 
осъществено от съществуващата електропроводна мрежа в района. Имотът е с площ 5 706 
кв.м, с трайно предназначение на територията -  урбанизирана, начин на трайно ползване -  за 
друг курортно-рекреационеп обект.

С писмо на административния орган РИОСВ - Бургас с изх. № ПД-3025( 1)24.03.2022 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 
необходимо в срок до 29.04.2022 г. да бъде представено становище от МОСВ/РИОСВ за 
ПУП/ИП за гореописания имот.

Писмото е получено на 29.03.2022 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 инвестиционно предложение „Изграждане 
на сграда за курорт и отдих в имот с идентификатор 00878.107.625 по КК на гр. Ахтопол, 
Община Царево“ с възложител: „Ескада Транс“ ЕООД.

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 обявяването му, чрез 
Директора на РИОСВ-Бургас пред Административен съд по реда на чл. 133 от 
Административнопроцесуалуня кодекс.
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