
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ №БС-93-П/ \ \  .

С вх. № ПД-3033 от 10.10.2022 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 -  НУРИОВОС за инвестиционно предложение: 
„Изграждане на жилищни сгради за сезонно ползване, сондажни кладенци, пречиствателна 
станция и кабелна линия 20kV в ПИ № 51500.24.41 и ПИ № 51500.24.42 (бивш №
51500.24.22) по КК на гр. Несебър, местност „Юрта-Балкана“, Община Несебър“, с 
възложители: Кирил Мишев и Ани Алексиева.

На основание чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС 
-  (НУРИОВОС). информацията за горе цитираното инвестиционно предложение е изпратена 
до Басейнова Дирекция „Черноморски Район“ -  Варна (БДЧР) за становище по чл. 155, ал. 
1, т. 23 от Закона за водите.

Съгласно писмо на БДЧР с техен изх. № 05-10-214/АЗ/17.10.2022 г. е необходимо 
информацията да се допълни, за което Възложителят е уведомен с писмо с изх. № ПД- 
3033(3)18.10.2022 г.

С писмо е вх. № ПД-3033(4) от 03.11.2022 г., Възложителят заявява в РИОСВ-Бургас, 
че желае да прекрати административната процедура.

Настоящото заявление би могло да се разгледа единствено като искане от страната, 
по чиято инициатива е започнало административното производство, то да бъде прекратено.

С оглед на изложените по-горе фактически обстоятелства и на основание чл. 56, ал. 1 
от Административнопроцесуалния кодекс

РЕШИХ:

Прекратявам административната процедура за инвестиционно предложение
„Изграждане на жилищни сгради за сезонно ползване, сондажни кладенци, пречиствателна 
станция и кабелна линия 20kV в ПИ № 51500.24.41 и ПИ № 51500.24.42 (бивш №
51500.24.22) по КК на гр. Несебър, местност „Юрта-Балкана“, Община Несебър“, е 
възложители: Кирил Мишев и Ани Алексиева.

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 
Административно-процесуалния кодекс.
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