
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-76-П/..Ш . IP...

В РИОСВ Бургас е внесено уведомление с вх. № ПД-2377/01.08.2022 г.: „Изменение на 
Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване за УГ1И XVIII-99 в кв. 54 по 
плана на кв. Крайморие, гр. Бургас, община Бургас /имот с ид.07079.30.580 по КК/” с 
възложители: Пламен Донев и Иван Иванов

С писмо на административния орган РИОСВ - Бургас с изх. № ПД-2377(1)/08.08.2022 г., 
възложителят е уведомен, че представената информация е непълна и недостатъчна за 
произнасяне от страна на РИОСВ-Бургас.

От представената информация, освен изменението на ПУП-Г1РЗ, се предвижда и 
ново застрояване в имота.

Във връзка с изискванията на чл. 82, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда и 
водите (ЗООС), когато за осъществяване на инвестиционното предложение трябва да се 
развият и други, свързани е основния предмет на оценка, спомагателни или поддържащи 
дейности, те също се включват в изискващата се оценка, независимо дали самостоятелно 
попадат в обхвата на приложения № 1 или 2 на ЗООС и на основание чл, 5, ал. 4 от 
НУРИОВОС е изискано в срок до 05.09.2022 г. да бъде представено информация за 
основното застрояване в имота.

Писмото е получено на 08.09.2022 г. и в рамките на указания срок, както 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 „Изменение на Подробен устройствен 
план-план за регулация и застрояване за УПИ XVIII-99 в кв. 54 по плана на кв. 
Крайморие, гр. Бургас, община Бургас /имот с ид.07079.711,30.580 по КК/” с възложители: 
Пламен Донев и Иван Иванов

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 Административнопроцесуалния кодекс.
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