
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-23-П / 'OQ■ О г■ 4 З Х ■

за прекратяване на процедура но преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда

С вх. № ГЩ-2952 от 20.11.2018 г. 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 хотел /пансион или 
хостел/ за сезонно ползване в УПИ V-1515. кв. 113 /ПИ № 67800.503.314/, местност „Мисаря”, 
гр. Созопол, община Созопол”, с възложител: Димо Симеонов.

След преглед на представената информация е установено, че тя е недостатъчна за 
произнасяне от страна на РИОСВ-Бургас и с писмо с изх. № ПД-2952(1) от 30.11.2018г., 
възложителят е уведомен, че в срок до 31.12.2018 г. е необходимо да се представи:

• Становище на главния архитект на Община Созопол, относно актуалния статут на ПИ 
№ 67800.503.314, местност „Мисаря”, гр. Созопол, община Созопол, във връзка с прилагането 
на чл. 64а. ал. 1 и § 27 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските 
земи.

• Становище от главният архитект на община Созопол, по отношение на допустимостга 
на инвестиционното предложение, съгласно одобрения ОУП за съответната територия на 
общината.

В рамките на указания срок, както и до датата на издаване на настоящото решение, 
изисканата инфнрмация 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 процедурата но преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда, в г.ч. н на съвместната процедурата по 
оценка за съвместимост за инвестиционно предложение: „Изграждане на хотел /пансион 
или хостел/ за сезонно ползване в УПИ V-1515, кв. 113 /ПИ № 67800.503.314/, местност 
„Мисаря”, гр. Созопол, община Созопол”, с възложител: Димо Симеонов.

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 Директорът на РИОСВ -  Бургас в 14-дневен срок от 
съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния 
кодекс. /

С уважение, //с*>
ИНЖ. ТО 
ДИРЕКТО ftjflft

"2 I*
ГАС

SOCOTEC

ISO 90(

I U К AS
MVxACfcMf\Т

0063

ур, ул. „Перущица”  67, ет.З, п.к.388 
i6 813205, Факс:+359 56 813 200 
-mail: riosvbsPunacs.be 

www.riosvbs.com

О

http://www.riosvbs.com

