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Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-73-П/ j t (  < 
за прекратяване на административна процедура

С вх. № ПД-2280 от 22.07.2022 г. в РИОСВ-Бургас 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: „Обособяване на цех за производство на обувки в 
съществуваща сграда в УПИ-IV, в кв. 262, по плана на гр. Айтос, община Айтос“.

С писмо изх. № ПД-2280(1)/15.08.2022 г, на основание чл. 5, ал. 4 от НУРИОВОС, в 
срок до 12.09.2022 г., е изискано от възложителя да представи следната допълнителна 
информация:

1. Да посочи с идентификатор номера на имота/сградата. където възнамерява да извършва 
предвидените дейности - в уведомлението, в т. 4 -  Местоположение е посочен само 
административен адрес;

2. Доказателства за „Възложител на инвестиционно предложение" по смисъла на т. 20 от § 
1 от Допълнителните разпоредби на ЗООС за имота, в който възнамерява да извършва 
дейности.

С вх. № ПД-2280(2) от 05.09.2022 г. в РИОСВ-Бургас е внесена допълнителна 
информация, във връзка с писмо изх. № ПД-2280(1)/15.08.2022 г., както следва:
Договор за наем па недвижим имот от 29.04.2021 г. и Скица № 1305/26.08.2022 г., издадена от 
Общинска администрация, гр. Айтос.
Цитираният договор за наем касае отдаване за временно и възмездно ползване на втори етаж 
със застроена площ от 1500 кв. м. от производствена сграда, находяща се в УПИ III, в кв. 262, 
по плана на гр. Айтос, община Айтос. Цитираната скица се отнася за УПИ VIII, в кв. 262, по 
плана на гр. Айтос, община Айтос.

Не е представена информацията по т. 1 от писмо с изх. № ПД-2280(1)/15.08.2022 г., 
касаеща посочване на идентификатора на имота/сградата, където ще се извършват 
предвидените дейности. Представената информация е непълна и противоречива.

В рамките на указания срок, както и до датата на издаване на настоящото решение, 
изисканата информация не е представена в РИОСВ-Бургас.

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

РЕШИХ:

Прекратявам административната процедура за „Обособяване на цех за 
производство на обувки в съществуваща сграда в УПИ-IV. в кв. 262, по плана на гр. Айтос, 
община Айтос“.

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 съобщаването му чрез 
директора на РИОСВ-Бургас пред Административен съд -  Бургас по реда на чл.133 от 
Административно-процесуалния кодекс.
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