
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС - 47 - П/

На основание чл.4 ал. 1 от Наредба за условията и реда оценка на въздействието върху 
околната среда (НУРИОВОС), с вх. № ПД-1222/10.05.2021 г. Васил Йосифов, уведомява 
Регионалната инспекция но околната среда и водите (РИОСВ-Бургас) за ИП „Изграждане на 
една жилищна сграда в имот с идентификатор 39164.11.860, по КК на с. Кошарица, местност 
„Читърлъка“, община Несебър”

С писмо на административния орган с изх. № ПД-1222(1)28.05.2021 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 
30.06.2021 г. да бъде представена следната информация:

• Становище на главния архитект на Община Несебър за актуалния статут на имот с 
идентификатор 39164.11.860, по КК на е. Кошарица, местност „Читърлъка“, община 
Несебър, във връзка с прилагането на чл. 64а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за 
опазване на земеделските земи (3033) и § 27 от Преходни и заключителни разпоредби към 
Закона за изменение и допълнение на 3033.

• Парцеларен план за водоснабдяване на имота /трасе/, за определяне 
местоположението спрямо защитени зони и защитени територии.

С писмо вх. № ПД-1222(2)/30.06.2021 г., от Възложителя постъпва в РИОСВ-Бургас 
молба за удължаване срока за предоставяне на допълнителна информация.

С писмо на административния орган РИОСВ Бургас с изх. № 1222(3)09,07.2021 г. е 
удължен срока с наш изх. №ПД-1222(1)28.05.2021 г. за внасяне на поисканата информация 
до 31.07.2021 г.

Писмото е получено на 16.07.2021 г. и в рамките на указания срок, както и до датата на 
издаване на настоящото решение, изисканата инфирмация 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 процедурата започнала но реда на глава шеста от ЗООС, вкл. 
съвместената процедура но чл.31 от ЗБР за инвестиционно предложение „Изграждане на 
една жилищна сграда в имот с идентификатор 39164.11.860, по КК на с, Кошарица, местност 
„Читърлъка“, община Несебър ” с възложител: Васил Йосифов

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

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и 
Административен съд Бургас, чрез Директорът на РИОСВ -  Бургас в 14-дневен срок от 
съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния 
кодекс. r — "
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