
Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я
Минис т е рс т во  на околната  среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

за прекратяване на административна процедура

С вх. № ПД-139 от 12.01.2023 г. в РИОСВ-Бургас е внесено уведомление по смисъла на 
чл. 4. ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда (МУРИ О В ОС) за инвестиционно предложение: ..Изграждане на почивна база с 
парк. басейн и алеи в ПИ 57491.18.361 по КККР па гр. Поморие, м. „Кошарите, община 
Поморие“, от името на Илина Бояджиева.

С писмо изх. № ПД-139(1)/06.02.2023 г. на директора на РИОСВ-Бургас, на основание 
чл. 5. ал. 4 от НУРИОВОС, в срок до 27.02.2023 г„ е изискано от Илина Бояджиева да 
представи следната информация:

1. Описание на предвижданото строителство, капацитет, обща използвана плот. 
необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи 
дейности, в това число ползване на съществуващата или необходимост от изграждане на нова 
техническа инфраструктура -  т.2 от уведомлението по приложение № 5 към чл. 4. ал. 1 от 
НУРИОВОС;

2. Необходимост от изграждане на пътища за достъп до имота, обект на разглеждане. В 
случай, че ще се изграждат пътища, следва да се представи ПУП-ГПI за трасе за транспортен 
достъп;

3. Начин на водоснабдяване на имотите, обект на инвестиционното предложение;
4. В случай, че се предвижда водоснабдяването да се извършва от най-близо 

разположените проводи, следвала сс предостави:
-  Изходни данни и условия за присъединяване към водоснабдителните и/или 

канализационните системи, издадени от „Водоснабдяване и канализация" ЕАД. гр. 
Бургас за ПИ 57491.18.361 по КККР на гр. Поморие, м. „Кошарите, община. 
I юморие;

-  ПУП-ПП за трасето на предвидения водопровод;
-  Писмено съгласие на собствениците иа имотите, през които с предвидено да 

преминава трасето на бъдещия водопровод.
5. Начин на третиране и отвеждане на формираните отпадъчни води по потоци.
6. 11У11-11П за трасе за отвеждане на отпадъчните води от имота.
7. 11исмено съгласие на собствениците на имотите, през които е предвидено да преминава 

трасето за отвеждане на отпадъчните води от имота.
8. Заповед за одобрен 11УП-ПРЗ за имота;
9. Доказателства, че отговаряте на изискванията за „възложител на инвестиционно 

предложение“ по смисъла на т.20 от §1 от Допълнителните разпоредби на Закопа за опазване 
на околната среда;

10. Доказателства за изпълнението на чл. 4, ат. 1 от НУРИОВОС -  обявление ма 
инвестиционното предложение на интернет страницата Ви, ако имате такава, и чрез средствата 
за масово осведомяване и/или по друг подходящ начин.

11. Съгласно чл. 4, ал. 1 от 11УРИОВОС цялата информация следва да се представи в един 
екземпляр на хартиен и електронен носител като се осигури еднаквост на съдържанието на 
хартиения и електронния носител на информацията с приложенията.

Писмо с изх. № ПД-139(1)/06.02.2023 г. е изпратено но пощата. Същото е получено от 
упълномощен представител на 13.02.2023 г.

В рамките на указания срок. както и до датата на издаване на настоящото решение, 
изисканата информация не е представена в РИОСВ-Бургас.
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Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства и на основание чл. \  ал. 5 
от НУРИОВОС

РЕШИХ:

Прекратявам административната процедура за инвестиционно предложение 
„Изграждане на почивна база е парк. басейн и алеи в ПИ 57491.18.361 по КККР на гр. 
Поморие, м. „Кошарите, община Поморие“.

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 на чл. 133 от 
Административно-процесуалния кодекс.
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