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Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС -  24 -  П/ / £ -  0  f  /  O / j i о

С вх. № ПД-1092/22.04.2021 г. е внесена информация за инвестиционно предложение: 
„Изграждане на сондажен кладенец до 10 метра за собствени нужди в поземлен имот с 
идентификатор 51500.505.1041 по КК на гр. Несебър, община Несебър“, с възложител: 
„Иватур“ ЕООД, за която след разглеждане от страна на РИОСВ-Бургас е установено, че е 
непълна и недостатъчна за произнасяне от страна на РИОСВ-Бургас.

Съгласно чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС -  
(НУРИОВОС), информация относно горецитираното инвестиционно предложение е изпратена 
до Басейнова Дирекция „Черноморски Район“ - Варна за становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от 
Закона за водите.

С писмо е изх. № ПД-1093(3)/11.05.2021 г. на Директора на РИОСВ-Бургас е указано, че 
инвестиционното предложение е необходимо да се допълни в срок до 31.05.2021 г., съобразно 
писмо на БДЧР с изх. № 05-10-415(А1 )/07.05.2021 г.

Писмо с изх. № ПД-1092(3)/11.05.2021 г. е получено на 29.05.2021 г. В рамките на 
указания срок, както и до датата на издаване на настоящото решение, изисканата инфирмация 
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 по Глава шеста от ЗООС, в т.ч. и на съвместната 
процедура по оценка за съвместимост за инвестиционно предложение: „Изграждане на 
сондажен кладенец до 10 метра за собствени нужди в поземлен имот с идентификатор 
51500.505.1041 по КК на гр. Несебър, община Несебър“, с възложител: „Иватур“ ЕООД.

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 Административнопроцесуалния 
кодекс.

ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА 
И.Д. ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГ
Заповед № 840/23.06.2021 г. 
па Министъра на околната среда и
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гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ст.З, п.к.388 
Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200 

e-mail: fiosvbs@unacs.bg 
www.fiosvbs.com
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