
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-111- n / .A t . .A l . . l U X

В РИОСВ Бургас е внесено уведомление с вх. № ПД-2467/09.08.2022 г. за: 
„Изработване на ПУП-ПРЗ за имот имот с идентификатор 67800.8.220 по КК на гр. 
Созопол, местност „Буджака“, Община Созопол“ с възложител: Петър Петров

Съгласно представената информация е видно, че се предвижда изграждане на вилни 
сгради. Имотьт е с площ 1103 кв.м, с трайно предназначение на територията -земеделска, 
начин на трайно ползване -  лозе.

11а основание чл. 82, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда и водите (ЗООС), 
когато за осъществяване на инвестиционното предложение трябва да се развият и други, 
свързани с основния предмет иа оценка, спомагателни или поддържащи дейности, те 
също се включват в изискващата се оценка, независимо дали самостоятелно попадат в 
обхвата на приложения № 1 или 2 на ЗООС.

Във връзка с гореизложеното с писмо на административния орган РИОСВ - Бургас с изх. 
№ ПД-2467(1)/22.08.2022 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 11УРИОВОС е изискано в срок до 23.09.2022 г. да бъде представено:

- информация за застрояването в имота (капацитет, брой сгради, басейн, гараж и
др);

- информация за очакваните прогнозни количества битово-фекални отпадъчни 
води, които ще се формират от вилните сгради предмет на ИП, както и за начина на 
отвеждане и пречистването им.

- становище на главния архитект на Община Созопол, по отношение на 
предвижданията на одобрения ОУП на община Созопол за територията на 
инвестиционното предложение за изграждане на вилни сгради.

Писмото е получено на 16.09.2022 г. и в рамките на указания срок, както и до датата 
иа 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 „Изработване на ПУП-ПРЗ за имот имот 
с идентификатор 67800.8.220 по КК на гр. Созопол, местност „Буджака“, Община 
Созопол“ с възложител: Петър Петров

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 Административнопроцесуалния кодекс.
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