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С вх. № ПД-136 от 14.01.2022 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 „Изграждане на 
жилищна сграда в ПИ 66528.501.648 по КК на е. Синеморец, община Царево - УПИ VI- 
266,332, кв. 33“ с възложител: Любомир Йомов.

След преглед на представената в уведомлението информация е установено, че 
същата е непълна и недостатъчна за произнасяне от страна на РИОСВ-Бургас съобразно 
изискванията на чл. 4, ал. 2 и ал. 3 от НУРИОВОС и е писмо е изх. № ПД-136/07.04.2022 г. 
възложителят е уведомен, че в срок до 09.05.2022 г е необходимо да представи:

- Заповед за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ 66528.501.648 по КК на с. Синеморец;
- Решения/становища издадени от МОСВ/РИОСВ за проведени процедури по 

реда на Закона за опазване на околната среда и/или Закона за биологичното разнообразие за 
ПУП-ПРЗ за ПИ 66528.501.648 по КК на е. Синеморец;

- Решение на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от 3033 с което е променено 
предназначението на ПИ 66528.501.648 по КК на с. Синеморец.

С писмо вх. № ПД-136 от 29.04.2022 г. по електронен път възложителят е внесъл 
информация, която не отговаря изцяло на изисканата е писмо е изх. № ПД-136/07.04.2022 г. 
Внесена е единствено Заповед № РД-01-986/12.12.2012г. за одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ 
66528.501.266 и ПИ№ 66528.501.332 по КК на с. Синеморец в един общ имот, заедно е 
графичната част на проекта за ПУП-ПРЗ.

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 Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 30, 
ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)

Прекратявам административната процедура за инвестиционно предложение
„Изграждане на жилищна сграда в ПИ 66528.501.648 по КК на с. Синеморец, община 
Царево - УПИ VI-266,332, кв. 33“ с възложител: Любомир Йомов.

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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