
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ ЗА СПИРАНЕ 
№БС-1-С/2021г.

Административното производство по Глава шеста от Закона за опазване на околната среда 
(ЗООС) за инвестиционно предложение /ИШ: „Изграждане на масивна монолитна, двуетажна 
вилна сграда в УПИ IX-642, кв. 36 по плана на град Айтос, община Айтос“ с възложител: Гергана 
Киришева, е започнало с внасяне в Регионалната инспекция по околната среда и водите -Бургас на 
Уведомление по Приложение №5 към чл. 4, ал. 1 от НУРИОВОС с вх.№ ПД- 550 от 02.03.2021 г.

С писмо с изх. № ПД-550(1) от 11.03.2021г., компетентния орган по околна среда е изискал от 
възложителя в срок до 06.04.2021 г. да представи информация относно вписване на съществуващ в 
имота сондажен кладенец в регистрите по чл. 118г от Закона за водите.

С внесена доп. инф. с вх. № ПД-550(2) от 05.04.2021г., възложителят на ИП заявява, че е 
подадено заявление за регистрация на водовземно съоръжение от подземни води в БД 
„Черноморски район“ /вх. № РС-КС-5709/19.03.2021г./, от което следва, че водовземното 
съоръжение не е регистрирано в БДЧР и не е вписано в регистрите, съгласно чл. 118г, ал. 3 от 
Закона за водите, както и че към момента на издаване на настоящото Решение процедурата не е 
приключила.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.54, ал. 1, т.5 от АПК

РЕШИХ:

Спирам административното производство по Глава шеста от ЗООС, в т.ч. и 
съвместената процедура по чл.31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно 
предложение „Изграждане на масивна монолитна, двуетажна вилна сграда в УПИ IX-642, кв. 36 по 
плана на град Айтос, община Айтос“ с възложител: Гергана Киришева до приключване на 
процедурата по регистрация на водовземното съоръжение в БДЧР -Варна,

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс 
пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Бургас в 14-дневен 
срок от съобщаването му.

Х7

e - m a i l1
V '  i

rincw hcffili in a rc  hn

8


