
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

[’егионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Р Е Ш Е Н И Е № БС - 42 - П/

За инвестиционно предложение: „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с 
идентификатор 81178.56.16 по КК на гр. Черноморец, община Созопол, област Бургас“ с 
възложител: Стоян Сазанов, е внесено Уведомление в РИОСВ -  Бургас по смисъла на чл.4, 
ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда (НУРИОВОС) с вх. № ПД- 1589 от 08.06.2018 г.

След преглед на представената в уведомлението информация е установено, че тя е 
недостатъчна за произнасяне от страна на РИОСВ -  Бургас, съобразно изискванията на ч. 4, 
ал.2 и ал. 3 от НУРИОВОС.

С писмо с изх. № ПД-1589(1)/15.06.2018 г. възложителят е уведомен, че на основание 
чл. 5, ал. 4 от НУРИОВОС е необходимо в срок до 12.07.2018 г. да представи в РИОСВ -  
Бургас подробна информация, която да включва:

1. Резюме на инвестиционното предложение в неговата цялост -  посочва се характера 
на инвестиционното предложение, описание на предвижданото строителство, капацитет, обща 
използване площ, брой обитатели, посочва се дали е за ново инвестиционно предложение 
и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 
или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС), необходимост от 
други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в това число 
ползване на съществуващата или необходимост от изграждане на нова техническа 
инфраструктура;

2. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и 
експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез 
обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на 
повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения 
или необходимост от изграждане на нови;

3. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране;
4. Очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, 

промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна 
станция/съоръжение и др), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен 
воден обект/водоплътна изгребна яма и др.).

5. Становище по компетентност издадено от община Созопол, относно предвижданията 
за поземлен имот с идентификатор 81178.56.16 по КК на гр. Черноморец, община Созопол, 
област Бургас, във връзка с влязъл в сила Общ устройствен плана на общината.

Със заявление вх. № ПД-1589(2)/11.07.2018 г. Възложителя уведомява Директора на 
РИОСВ -  Бургас, че желае удължаване на срока за предоставяне на изисканата допълнителна 
информация.

С писмо с изх. № ПД-1589(3)/16.07.2019 г. издадено от Директора на РИОСВ -  Бургас, 
Възложителят е уведомен, че срока за предоставяне на изисканата с писмо изх. № ПД- 
1589(2)/11.07.2018 г. допълнителна информация е удължен до 06.08.2018 г., както и че 
съгласно чл. 5, ал. 5 от НУРИОВОС, ако допълнителната информация не бъде представена в 
определения нов срок, процедурата по разглеждане на инвестиционното предложение се 
прекратява.

В рамките на указания срок, който е изтекъл на 06.08.2018 г., както и до датата на 
издаване на настоящото решение, изисканата информация не е представена в РИОСВ-Бургас.
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В тази връзка и въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства, на 
основание чл.5, ал.5 от НУРИОВОС и чл.56, ал.2, във връзка с чл. 30, ал. 2 от 
Административнопроцесуалния кодекс (АПК)

РЕШИХ:

Прекратявам процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда, в т.ч. и на съвместената процедура по оценка за 
съвместимост за инвестиционно предложение: „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с 
идентификатор 81178.56.16 по КК на гр. Черноморец, община Созопол, област Бургас“ с 
възложител: Стоян Сазанов

Прекратяването на процедурата с настоящото решение не изключва възможността 
възложителят да подаде ново уведомление до компетентния орган.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния 
кодекс чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на околната среда и водите и 
Административен съд по реда на чл. 133 от АПК в 14-дневен срок от съобщаването му.
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