
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-53-П/

На основание чл.4 ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване оценка на 
въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), Община Несебър, с вх. № Г1Д- 
2788/14.12.2020 г., уведомява Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ 
Бургас) за инвестиционно предложение: „Преместваеми обекти -  шест броя в имот с 
идентификатор 48619.8.763 по КК на гр. Царево, местност „Елхов дол“, община Царево” с 
възложители: Добрин Евтимов и Донка Ламбова.

С писмо на административния орган РИОСВ Бургас с изх. № ПД-2788( 1)22.12.2020 г. 
Възложителят е уведомен, че представената информация е непълна и недостатъчна за 
произнасяне от страна на РИОСВ-Вургас и на основание чл. 5, ал. 4 от НУРИОВОС е 
необходимо в срок до 20.01.2021 г. да бъдат представени:

• Становище от Областна дирекция „Земеделие“ за допустимост на инвестиционното 
предложение по Наредба №19 за строителство в земеделски земи без промяна на 
предназначението им;

• При направена проверка в наличната база данни се установява, че в имота, 
предмет на инвестиционното предложение има съществуващи сгради. Следва да 
уточните заявените в настоящото предложение 6 броя преместваеми обекти нови 
ли са или включват и съществуващите; Информация за изградените обекти и 
документи за приключила процедура по екологичното законодателство;

• Заявеният от Вас вариант за включване на отпадъчните води в „черпагелна септична 
яма“ е неприемлив съгласно разпоредбите на Закона за водите, предвид, че имотът е 
извън границите на населено място или селищно образувание и е трайно 
предназначение - земеделска земя. Необходимо е да представите алтернативен 
вариант за третиране на отпадъчните води, информация и/документация, 
удостоверяваща наличие на ел. и ВиК мрежа;

• Предвидените за изграждане преместваеми обекти е каква цел ще се използват;
• Принципно съгласие от всички собствениците на имот с идентификатор 48619.8.763 

по КК на гр. Царево, местност „Елхов дол“, община Царево във връзка с реализацията 
на инвестиционното предложение.

Писмото е получено на 04.01.2021 г. и 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 и на основание чл. 5, ал.5

Прекратявам административната процедура за инвестиционно предложение
„Преместваеми обекти -  шест броя в имот с идентификатор 48619.8.763 по КК на гр. Царево, 
местност „Елхов дол“, община Царево” с възложители: Добрин Евтимов и Донка Ламбова.
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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 сз,д Бургас, чрез Директорът на РИОСВ -  Бургас в 14-дневен срок от 
съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния 
кодекс.
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