
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС -  64 -  П

С вх. № ПД-2200/23.08.2018г. 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 (НУРИОВОС) за инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищни сгради за 
сезонно и постоянно обитаване, сгради за обслужващи дейности, автомивка и обект за 
транспорта в ПИ № 61056.77.107 и ПИ № 61056.77.108, м. „Четал тепе”, с. Равда, община 
Несебър“, с възложител: Маргарита Щакова.

След преглед на представената информация е установено, че тя е непълна и 
недостатъчна за произнасяне от страна на РИОСВ-Бургас и с писмо с изх. № ПД- 
2200(1)/30.08.2018 г., възложителят е уведомен, че в срок до 28.09.2018 г. е необходимо да 
представи информация относно:

-  Брой предвидени жилищни сгради - за сезонно и постоянно обитаване -  вид,
капацитет и др.;

-  Брой сгради за обслужващи дейности и предмет на дейност -  вид, капацитет и др.;
-  Подробна информация, относно обекта за транспорт -  вид, капацитет и др.;
-  Принципно съгласие на всички съсобственици на имотите.

Горецитираното писмо е получено на 01.10.2018 г. и до настоящия момент в РИОСВ- 
Бургас не е постъпила изисканата информация.

Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства и на основание чл.5, ал.5 
от НУРИОВОС

РЕШИХ:

Прекратявам процедурата по Глава шеста от ЗООС, в т.ч. и на съвместената 
процедура по оценка за съвместимост за инвестиционно предложение: „Изграждане на 
жилищни сгради за сезонно и постоянно обитаване, сгради за обслужващи дейности, 
автомивка и обект за транспорта в ПИ № 61056.77.107 и ПИ № 61056.77.108, м. „Четал 
тепе”, с. Равда, община Несебър“, с възложител: Маргарита Щакова.

Прекратяването на процедурата с настоящото Решение не изключва 
възможността възложителят да подаде ново уведомление до компетентния орган.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и 
Административен съд Бургас, чрез Директора на РИОСВ -  Бургас в 14-дневен срок от 
съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалнш
кодекс.
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