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

Р Е Ш Е Н И Е № БС - 38 - П/ '

С вх. № ПД-2839 от 05.11.2019 г. в РИОСВ-Бургас е внесено уведомление по 
смисъла на чл. 4. ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда -  НУРИОВОС за инвестиционно предложение 
„Строителство в поземлен имот с идентификатор по КК 39164.11.790, местност „Четирите 
дървета“, с. Кошарица, община Несебър“ с възложител: „Бългериан Хайтс“ ООД.

След преглед на представената в уведомлението информация е установено, че е 
непълна и недостатъчна за определяне на приложима процедура по реда на глава шеста от 
Закона за опазване на околната среда от страна на РИОСВ-Бургас и чл. 31 от Закона за 
биологичното разнообразие и с писмо с изх. № ПД-2839/07.11.2019 г. възложителят е 
уведомен, че в срок до 06.12.2019 г е необходимо:

Да конкретизира точния брой сгради, които е предвидено да бъдат построени в 
имота, в т.ч. етажност, капацитет на обекта/обектите. обща използване площ, брой 
обитатели.

Да представи копие на Решение/Становище издадено от МОСВ/РИОСВ за проведена 
процедура по реда на Закона за опазване на околната среда и/или Закона за биологичното 
разнообразие във връзка с промяна предназначението на земеделски земи в поземления 
имот № 39164.11.790, местност „Четирите дървета“, е. Кошарица. община Несебър (ако има 
проведена процедура по ЗООС за имота).

Да представи доказателства за наличие на техническата инфраструктура в района - 
предварителни договори с експлоатационните дружества.

Писмото е получено на 16.12.2019 г.

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, на основание чл. 5, ал. 5 от 
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка въздействието на околната среда и 
чл. 56, ал. 2 от Админисгративнопроцесуалния кодекс (АПК)

РЕШИХ:

Прекратявам административната процедура за инвестиционно предложение
„Строителство в поземлен имот с идентификатор по КК 39164.11.790, местност „Четирите 
дървета“, с. Кошарица. община Несебър“ с възложител: „Бългериан Хайтс“ ООД.

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 пред 
министъра на околната среда и водите и пред Административен съд -  Бургас по реда 
на Административно-процесуалния кодекс.
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