
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № Б С -  73 - П/ '

На основание чл.4 ал. 1 от Наредба за условията и реда оценка на въздействието 
върху околната среда (НУРИОВОС), с вх. № ПД-3/02.01.2020 г. Мюмюн Феим, уведомява 
Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ-Бургас) за инвестиционно 
предложение: „Изграждане на пътна връзка към поземлен имот №489005, местност „Кара 
пелит“, землище гр. Айтос, община Айтос“.

С писмо на административния орган с изх. № ПД-3(1)06.01.2020 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 
10.05.2020 г. да бъде представена следната информация:

• 11ринципно съгласие от Община Айтос, касаеща транспортното обслужване на имота 
в посока Айтос-Бургас по локално плътно, съвпадащо с трасето на полски път №000765, 
землище гр. Айтос-общинска собственост.

С писмо вх. № ПД-3(2)09.01.2020г. Възложителят с поискал удължаване на срока. 
Същият е удължен с изх. №3(3)13.01.2020 г. на РИОСВ Бургас.

Писмото е получено на 23.01.2020 г. и в рамките на указания срок, както и до датата 
на издаване па 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 пътна връзка 
към поземлен имот №489005, местност „Кара пелит“, землище гр. Айтос, община Айтос“

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

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно-процесуалния 
кодекс чрез Директора на РИОСВ Бургас нред Министъра на ОСВ и 
Административен съд но реда на чл. 133 от АПК в 14 дневен срок от съобщаването
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