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

РЕШЕНИЕ Ж B C 4 I

В РИОСВ Бургас е внесено уведомление с вх. № ПД-3268/27.10.2022 г.: „Изграждане на 
ново кабелно трасе от съществуващо кабелно трасе Айтос-Бургас до имот с 
идентификатор 07079.2.557 по КК на гр. Бургас, община Бургас“ с възложител „Българска 
телекомуникационна компания“ ЕАД

Съгласно представената информация инвестиционното предложение е свързано с 
изграждане на ново кабелно трасе от съществуващо кабелно трасе Айтос-Бургас до имот с 
идентификатор 07079.2.557 по КК на гр. Бургас, община Бургас.

С писмо на административния орган РИОСВ - Бургас с изх. № ПД-3268(1)/10.11.2022 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 
изискано в срок до 23.12.2022 г. да бъде представено:

- документация, доказваща качествата на възложител по смисъла на т.20 от §1 от 
Допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда, касаещи поземлени 
имоти Държавна публична собственост, Общинска публична собственост и частна 
собственост, а именно имот с идентификатор 07079.2.3553 по КК Общинска частна, вид 
територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, имот с 
идентификатор 07079.2.1 по КК Държавна публична, вид територия Територия на 
транспорта, НТП За път от републиканската пътна мрежа“, имот с идентификатор 
07079.2.2446 по КК Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, 07079.2.659 по КК 
Общинска публична, вид територия Територия на транспорта, НТП За селскостопански, 
горски, ведомствен път и имот с идентификатор 07079.2.2694 по КК Общинска публична, 
вид територия Урбанизирана, НТП За второстепенна улица по КК на гр. Бургас, община 
Бургас;

- инвестиционното предложение, свързано ли е с изготвяне на ПУП-ПП, и ако е 
следва да се представи ПУП - Парцеларен план за изграждане на елементите на 
техническата инфраструктура

Писмото е получено на 15.11.2022 г. и в рамките на указания срок, както и до датата 
на издаване на настоящото решение, изисканата информация 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 административната процедура за „Изграждане на ново кабелно трасе от 
съществуващо кабелно трасе Айтос-Бургас до имот с идентификатор 07079.2.557 по КК на 
гр. Бургас, община Бургас“ е възложител „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД

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

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му, чрез 
Директора на РИОСВ -  Бургас пред съответния Административен съд по реда на 
чл.133 Административнопромесуалния кодекс.
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