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В РИОСВ Бургас е внесено уведомление с вх. № ПД-941 (2)/16.08.2022 г. по 
смисъла на чл.4 ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване оценка на 
въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) за инвестиционно предложение: 
„Монтаж на басейн в УПИ V, кв.29 по плана на с. Твърдица, община Бургас /ПИ с 
ид.72151.501.318 по КК/ “ е възложител: Георги Янев

С писмо на административния орган РИОСВ-Бургас с изх. № ПД- 
941 (3)/29.09.2022 г., на основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на ОВОС (НУРИОВОС), е изискано становище по чл.155 от Закона за 
водите от Басейнова дирекция „Черноморски район“ относно допустимостта на 
инвестиционното предложение.

Съгласно писмо на БДЧР с изх. № 05-10-886(А1)/06.10.2022 г. представената 
информация не е достатъчна и е необходимо да се допълни, за което е уведомен 
възложителя с писмо изх. № ПД-941 (5)/07.10.2022 г. За предоставяне на информацията 
е определен срок до 25.10.2022 г.

Писмото е получено на 10.10.2022 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,

Прекратявам административна процедура за инвестиционно предложение
„Монтаж на басейн в УПИ V, кв.29 по плана на с. Твърдица, община Бургас /ПИ с 
ид.72151.501.318 по К К /“ с възложител: Георги Янев

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 обявяването му, чрез 
Директора на РИОСВ-Бургас пред Административен съд по реда на чл. 133 от 
А дминистративнопроц,

ал.5 от НУРИОВОС
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