
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС - 70 - П/ 3  ^  £ jQ  Г  -

На основание чл.4 ал. 1 от Наредба за условията и реда оценка на въздействието 
върху околната среда (ПУРИОВОС), с вх. № ПД-804/06.04.2020 г. и от 08.04,2020 
Светослав Аладжов, уведомява Регионалната инспекция по околната среда и водите 
(РИОСВ-Бургас) за инвестиционно предложение: „Изграждане на масивна ограда и 
поставяне на девет броя подвижни каравани (на гуми) в имот с идентификатор 
67800.54.109, местност „Каваци“, гр. Созопол, община Созопол.

С писмо на административния орган с изх. № ПД-804(2) 10.04.2020 г. Възложителят е 
уведомен, че представената информация е непълна и недостатъчна за произнасяне от страна 
на РИОСВ-Бургас и на основание чл. 5, ал. 4 от НУРИОВОС е необходимо в срок до 
10.05.2020 г. да бъде представена следната информация:

• становище на Главния архитект на Община Созопол, относно актуалния статут на 
имота, 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 
допустимостта на инвестиционното предложение, съгласно одобрения ОУП за 
съответната територия на общината.

• Доказателства за наличие на техническа инфраструктура. Да се представи сключен 
предварителен договор с „ВиК“ ЕАД -  гр. Бургас за присъединяване към 
водоснабдителната и канализационната система.

Писмото е получено на 16.04.2020 г. и в рамките на указания срок, какго и до датата 
на издаване на настоящото решение, изисканата информация нс 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 реда на Глава шеста от ЗООС, вкл. съвместената 
процедура по чл.31 от ЗБР за инвестиционно предложение „Изграждане на масивна 
ограда и поставяне на девет броя подвижни каравани (на гуми) в имот с идентификатор 
67800.54.109, местност „Каваци“, гр. Созопол, община Созопол

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

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно-процесуалния 
кодекс чрез Директора на РИОСВ Бургас пред Министъра на ОСВ и 
Административен съд по реда на чл. 133 от АПК в 14 дневен срок ог съобщаването 
му.

ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА 
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-Б


