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Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № ЕС -27-11/ J M <03  •
за прекратяване на административна процедура

С вх. № ПД-3889 от 21.12.2022 г. в РИОСВ-Бургас е внесено уведомление по смисъла 
па чл. 4. ал. 1 от Наредбата та условията и реда та извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда (НУРИОВОС) та инвестиционно предложение „Изграждане на две 
жилищни сгради и ПИ 18469.17.86 по КККР на с. Гюльовца. м. ..Старите лозя", община 
Несебър", от името на Николина Янева и Янка Янева.

С писмо изх. № ПД-3889(1)/11.01.2023 т. иа директора на РИОСВ-Буртас, па основание 
чл. 5. ал. 4 от НУРИОВОС. в срок до 27.01.2023 г„ е изискано ог Николина Янева и Янка 
Янева да представят следната информация и документация:

1. Становище от главния архитект па община Несебър, относно допустимостта на 
горецитираното инвестиционно предложение, съгласно действащия ТУП и бъдещи 
предвиждания па ОУП на община Несебър та ПИ 18469.17.86 по КККР на с. Гюльовца, 
м. ..Старите лозя", община Несебър:

2. Изходни данни и условия за присъединяване към водоснабдителните и/или 
канализационните системи, издадени от ..Водоснабдяване и канализация“ ЕЛД. гр. 
Бургас за ПИ 18469.17.86 по КККР на с. 1 юлъовца. м. „Старите лозя“, община 11ессбър. 
в т.ч. писмо с изх. № ГД-1149/17.05.2022 г. от ..Водоснабдяване и канализация“ ЕАД. 
гр. Бургас;

3. Доказателства за изпълнение на условията за ..Възложител на инвестиционно 
предложение’" по смисъла на т. 20 от § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона та 
опазване на околната среда към документацията е приложен нотариален акт за 
собственост на недвижими имоти, възстановени по Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи № 86. том. 5, дело № 1797/96 г. на името на Димитър 
Попов и удостоверение № 121/28.03.2022 i. за наследниците па М ило Янев. както 
следва: Николинка Василева Янева починала и Янка Митева Янева - починала. 
Последните две са посочени като възложители на инвестиционното предложение.

4. Във връзка с т. 2 от писмото, да се посочат коректно имената на възложителите на 
горецитираното инвестиционно предложение. Уведомлението следва да бъде 
подписано от съответните правоимащи възлагателни права лица - собственици на ПИ 
18469.17.86 по КККР на с. Гюльовца, м. „Старите лозя", община Несебър или изрично 
упълномощени от тях лица.

5. Да се уточни несъответствието по отношение на плана, който ще се изработи -  план за 
регулация и застрояване, както е посочено в уведомлението или план за застрояване, 
както е посочено в приложеното задание. Следва да се приложи графична част към 
заданието.

Писмо с изх. № ПД-3889(1)/11.01.2023 г. е получено от упълномощен представител на 
12.01.2023 г.

В рамките на указания срок, както и до датата иа 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:
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Прекратявам административната процедура та инвестиционно предложение:
„Изграждане на две жилищни сгради и ПИ 18469.17.86 по КККР на с. Гюльовцз. м. „Старите 
лозя“, община Несебър“.

Прекратяването па процедурата с настоящото Решение не изключва 
възможността въ зложителят да подаде ново уведомление до компетентния орган.

Решението може да дъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му чрез 
директора но РИОСВ-Бургас пред съответния административен съд по реда на чл.133 от 
А дмин истрат ивн о-про цесуалии^ькодекс,

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор па РИОС'

гр. Бургас, к-с Лазур. ул. ..Перушина" 67. ет. 3. п.к. 388 
т ,ч г  I 330 36 S 1 7703 <Ьякгу+730 36 813 TOO


