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за прекратяване на административна процедура

С вх. № ПД-273/26.01.2022 г. е внесено в РИОСВ-Бургас 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 еднофамилна 
жилищна сграда в ПИ е идентификатор 07079.17.1350 по КК на гр. Бургас, кв. „Рудник“ -  кв. 
„Черно море“, местност „Старите лозя“, община Бургас“, с възложител: Иван Мандаджиев.

С писмо с изх, № ПД-273(1)/28.02.2022 г. на директора на РИОСВ-Бургас, 
възложителят е уведомен, че представената информация е непълна и е необходимо да се 
допълни в срок до 25.03.2022 г., като е изискано да се представи:

• Становище от главния архитект на Община Бургас, относно актуалния статут на Пи с 
идентификатор 07079.17.1350 по КК на гр. Бургас, кв. Рудник -  кв. Черно море, м. 
„Старите лозя“, община Бургас, във връзка с прилагането на чл.64а, ал.1 от 
Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (3303) и §27 от 
Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на

• Изходни данни от ВиК оператор за наличните мрежи -  водоснабдяване и 
канализация;

• Информация за съществуващи елементи на техническата инфраструктура до имота, в 
т.ч. пътища и електрозахранване.

С вх. № ПД-1557/18.05.2022 г. 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 еднофамилна жилищна 
сграда в ПИ с идентификатор 07079.17.1350 по КК на гр. Бургас, кв. Рудник -  кв. Черно 
море, м. „Старите лозя“, община Бургас“, с възложител: Иван Мандаджиев.
Инвестиционното предложение е идентично на входираното с ПД-273/26.01.2022 г.

С писмо с изх. № ПД-273(3), 1557(1)/25.05.2022 г. на директора на РИОСВ-Бургас, 
възложителят е уведомен, че е необходимо да представената информация да се допълни, 
съгласно писмо с изх. № ПД-273(1)/28.02.2022 г. в срок до 27.06.2022 г.

С писмо с вх. № ПД-1557(2)/29.06,2022 г. възложителят е внесъл в РИОСВ-Бургас, като 
са представени Договори с ВиК оператор и с „Електроразпределение Юг“ЕАД, 
инвестиционене проект за уличен водопровод и пълномощно. Не е представено Становище 
от главния архитект на Община Бургас, относно актуалния статут на Пи с идентификатор 
07079.17.1350 по КК на гр. Бургас, кв. Рудник -  кв. Черно море, м. „Старите лозя“, община 
Бургас, във връзка с прилагането на чл.64а, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за 
опазване на земеделските земи (3303) и §27 от Преходни и заключителни разпоредби към 
Закона за изменение и допълнение на 3303.

Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства на основание на 
основание на чл. 5, ал. 5 от НУРИОВОС и чл. 56, ал. 2 от Административнопроцесуалния 
кодекс (АПК)

3303;
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РЕШИХ:

Прекратявам административна процедура за инвестиционно предложение: 
„Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в ПИ с идентификатор 07079.17.1350 по 
КК на гр. Бургас, кв. „Рудник“ -  кв. „Черно море“, местност „Старите лозя“, община 
Бургас“, с възложител: Иван Мандаджиев.

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

Решението може да бъде обжанвано пред Административен съд -  Бургас, чрез 
Директора на РИОСВ -  Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите 
лица по реда на Лдмипистративнопроцесуалния кодекс.
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