
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

РЕШЕНИЕ № БС-62-П/ / / . 0 $  ,
за прекратяване на административна процедура

С вх. № ПД-1938 от 24.06.2022 г. в РИОСВ-Буртас е внесено уведомление по смисъла 
на чл. 4, ал. ] от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда (НУРИОВОС) за инвестиционно предложение: „Изграждане на вилна 
сграда в ПИ 07079.13.1137, по КККР на гр. Бургас, кв. Банево, местност „Сазлъ дере“, община 
Бургас“ с възложител Станимира Стамова.

С писмо изх. № ПД-1938(1 )/12.07.2022 г, на основание чл. 5. ал.4 от НУРИОВОС, в 
срок до 12.08.2022 г., е изискано от възложителя да представи следната допълнителна 
информация:

1. Удостоверение за регистрация на декларирания в уведомлението собстен водоизточник;
2. Изходни данни от ВиК с изх. № ТД-1681-1/14.07.2021 г. за Г1ПП и проектиране и 

условия за присъединяване.
3. Становище за актуалния статут на имота обект на инвестиционното предложение, 

съгласно изискванията на чл.64а, ал. 1, т.З от ППЗОЗЗ, издадено от общинска 
администрация;

4. Заповед за одобрен ПУП за имота.

Писмо с изх. № ИД-1938(1 )/12.07.2022 г. е подушено на 14.07.2022 г., видно от известие 
за доставяне ИД PS 8000 02TEZS Р.

В рамките на указания срок, какго и до датата на 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 и чл. 56, ал.2, във връзка с чл. 30, ал.2 от Административнопроцесуалния 
кодекс.

Прекратявам административната процедура за „Изграждане па вилна сграда в ПИ 
07079.13.1137, по КККР на гр. Бургас, кв. Банево, местност „Сазлъ дере“, община Бургас“ с 
възложител Станимира Стамова.

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 пред 
Административен съд -  Бургас по реда на чл.133 от Административно-процесуалния 
кодекс.

РЕШИХ:

ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА
И.Д. ДИРЕКТОР НА РИОСВ -  БУРГАС
Заповед № 419/10.05.2022 г. на министъра г среда и водите

- т -—| гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица" 67, ет.З, п.к.388
I Тел: +359 56 813205, Факс;т359 56 813 200


