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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС - 72 - П/ '

На основание чл.4 ал. 1 от Наредба за условията и реда оценка на въздействието 
върху околната среда (НУРИОВОС), с вх. № ПД-751/30.03.2020 г. „Турист премиум 
инвестмънт“ ЕООД, уведомява Регионалната инспекция по околната среда и водите 
(РИОСВ-Б>ргас) за инвестиционно предложение: „Изграждане на алейна мрежа -  алея №1 
в имот с идентификатор53045.213.618 и 53045.224.202 по КК на гр. Обзор, община 
Несебър.

С писмо на административния орган с изх. № Г1Д-751(1)02.04.2020 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 
24.04.2020 г. да бъде представена следната информация:

• Принципно съгласие от Община Несебър, касаеща изграждане на алейна мрежа -  
алея №1, преминаваща през имот е идентификатор 53045.224.202 гр. Обзор, 
община Несебър, Обзор -  север, вид собственост -  общинска публична, вид 
територия „територия на транспорта“, начин на трайно ползване „за местен път“, 
площ 12413 кв.м.

* Скица на имота

Писмото е получено на 06.04.2020 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 от НУРИОВОС

РЕШИХ:

Прекратявам процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС, вкл. съвместената 
процедура по чл.31 от ЗБР за инвестиционно предложение „Изграждане на алейна 
мрежа -  алея №1 в имот с идентификатор53045.213.618 и 53045.224.202 по КК на гр. Обзор, 
община Несебър.

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

Решението може да бъде обжалвано но 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

ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА 
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУР1
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