
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-З-П/, М,04- ММ>г-

В РИОСВ Бургас е внесено уведомление с вх. № ПД-1257/14.04.2022 г.: „Поставяне 
на обект -  дървен навес над каравана с търговска цел в имот с идентификатор 
48619.3.511 по КК на Царево, местност „Арапя“, община Царево“ е възложител: Катя 
Панева и Руси Жеков.

Съгласно представената информация инвестиционното предложение е свързано е 
поставяне на обект -  дървен навес над каравана с търговска цел. Имотът е с площ 773 
кв.м, с трайно предназначение на територията -  урбанизирана, начин на трайно ползване
-  за вилна сграда.

С писмо на административния орган РИОСВ - Бургас с изх. № ПД- 
1257(1 )/17.05.2022 г., възложителят е уведомен, че представената информация е непълна и 
противоречива за произнасяне от страна на РИОСВ-Бургас и на основание чл. 5, ал. 4 от 
НУРИОВОС е изискано в срок до 24.06.2022 г. да бъде уточноне:

- несъответствието между представената информация в уведомлението и 
договора за присъединяване към отклонение от общи мрежи и съоръжения на 
техническата инфраструктура - за отвеждане и заустване на отпадните води;

- приложената виза за проектиране, издадена от главния архитект на Община 
Царево е за изграждане на вилна сграда, а в уведомлението заявявате поставяне обект
-  дървен навес над каравана с търговска цел.

С молба вх. № ПД-1257(2)/29.06.2022 г., Възложителят е внесъл молба за 
удължаване на срока за допълнителна информация, съгласно писмо с изх. №ПД- 
1257(1)/17.05.2022 г.

С писмо на административния орган РИОСВ - Бургас изх. № ПД- 
1257(3)/07.07.2022 г. Директорът на РИОСВ-Бургас удължава посочения срок за 
внасяне на допълнителна информация до 01.08.2022 г.

На основание чл.5, ал.5 от НУРИОВОС, е изпратено до възложителя 
напомнително писмо с изх.№ ПД-1257(4)/19.12.2022 г., като е определен срок до 
30.12.2022 г. да представи на компетентния орган съответната 
информация/документация, изискана с писмо с изх. № ПД-1257(1)/17.05.2022 г. или 
да внесе искане за прекратяване на процедурата.

Писмото е получено на 29.12.2022 г. и в рамките на указания срок, какго 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 „Поставяне на обект -  дървен навес 
над каравана с търговска цел в имот с идентификатор 48619.3.511 по КК на Царево, 
местност „Арапя“, община Царево“ с възложител: Катя Панева и Руси Жеков

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица”  67, ет.З, п.к.388 
Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200 
e-mail: riosvbs(5)unacs.bg. www.riosvbs.com
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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 Административнопроцесуалния кодекс.
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