
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС - 51 - П/0У- 0%. Ю с

На основание чл.4 ал. 1 от Наредба за условията и реда оценка на въздействието върху 
околната среда (НУРИОВОС), е вх. № Г1Д-1469/06.07.2020 г. и доп. инф. от 06.07.2020г. Траян 
Пандаров и Костадин Пандаров, уведомява Регионалната инспекция по околната среда и водите 
(РИОСВ-Бургас) за инвестиционно предложение: „Изграждане на водопровод преминаващ през 
имот № 67800.5.823 от о.т. 215, 216, 217 до о.т, 218 и улична битова канализация преминаваща 
през имот № 67800.5.740, местност „Буджака. гр. Созопол“.

Съгласно приложено към документацията писмо с изх, №ТД-3406-1/05.12.20108 г. на 
„ВиК“ ЕАД-гр. Бургас, па улицата прилежаща на имота са налице съществуващи ВиК проводи 
изградени от частни възложители. Същите не са предадени за експлоатация и поддържане на 
ВиК“ ЕАД-гр. Бургас.

С писмо на административния орган е изх. № ПД-1469(2)31.07.2020 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 01.09.2020 г. 
да бъде представена следната информация:

• Договор или декларация за съгласие от собственика на съществуващата улична битова 
канализация, в която ще се включат отпадъчните води от новоизграждащата се канализация, 
предмет на инвестиционното предложение.

• Писмено съгласие от Траян Пандаров и принципно съгласие от собствениците на 
засегнатите имоти от трасето на водопровода, преминаващо през имот №67800.5.823 и 
67800.5.740. местност „Буджака“, гр. Созопол, община Созопол.

С писмо вх. № ПД-1469(3)26.08.2020 г. Възложителят е внесъл информация, която не 
отговаря на изисканата с писмо с изх. № ПД-1469(2)31.07.2020 г.

Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства и на основание чл. 5, ал. 5 от 
НУРИОВОС

РЕШИХ:

Прекратявам процедурата по разглеждане на уведомление за инвестиционно предложение: 
„Изграждане на водопровод преминаващ през имот № 67800.5.823 от о.т. 215, 216, 217 до о.т. 218 
и улична канализация преминаващ през имот № 67800.5.740, местност „Буджака“, гр. Созопол, 
община Созопол“, с възложители: Траян Пандаров и Константин Пандаров

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

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно-процесуалния 
кодекс чрез Директора на РИОСВ Бургас пред Министъра на ОСВ и Административен съд 
по реда на чл. 133 от АПК в 14 дневен срок от съобщаването му.
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