
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Р Е Ш Е Н И Е  № БС - 24 - П/ J / '  03 ' ‘
за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване 

на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.4 ал. 1 от Наредба за условията и реда оценка на въздействието 
върху околната среда (НУРИОВОС), „Инфинити Про Енерджи“ ЕООД с вх.№ ПД- 
716/24.02.2023 г., уведомява Регионалната инспекция по околната среда и водите 
(РИОСВ-Бургас) за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана 
мощност 498,4к\Ур в УПИ III-196, кв.57 по плана на с. Козичино, община Поморие: 
Първи етап -  инсталирана мощност 199,5 к\Ур, Втори етап -  инсталирана мощност 
298,9 KWp и БКТП 20/0,4kV, lx630kVA‘\

Имотът не попада в защитени територии, по смисъла на Закона за защитените 
територии, не попада в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за 
биологичното разнообразие. Пай-близо разположената защитена зона е BG0002043 
„Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-560/21.08.2009г. на 
министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.69/2009г.), изм. със Заповед №РД- 
76/28.01.2013г. (ДВ, бр. 10/ 05.02.201 Зг.).

С писмо иа административния орган изх. № ПД-716(1)/13.03.2023 г„ изпратено до 
възложителя, с копие до кмета на Община Поморие, на основание чл.5, ал.1 от 
НУРИОВОС е определено, че инвестиционното предложение попада в т.З буква „а“ от 
списъка с категориите дейности по Приложение № 2 към чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС, 
поради което следва да се извърши преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Съгласно изискванията на чл.95 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), 
с писмо на административния орган на РИОСВ-Бургас с изх. № ПД-716(2)/13.03.2023 
г., уведомява Община Поморие за постъпило уведомлението за ИП.

Със молба с вх. № ПД-716(3)/14.03.2023 г. Възложителят заявява, че желае да му 
бъде прекратена процедурата по оценка на въздействието върху околната среда.

Настоящата молба би могла да се разгледа единствено като искане от страната, по 
чиято инициатива е започнало административното производството да бъде прекратено.

Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства, на основание чл. 56, 
ал. 1 от Административионроцесуалния кодекс (АПК), чл.7, ал.З от НУРИЕОПП.

РЕШИХ:
Прекратявам процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч. и на съвместената 
процедурата по оценка за съвместимост за инвестиционно предложение
„Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 498,4к\Ур в 
УПИ 111-196, кв.57 по плана на с. Козичино, община Поморие: Първи етап -
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инсталирана мощност 199,5 KWp, Втори етап -  инсталирана мощност 298,9 KWp и 
БКТП 20/0,4кУ, lx630kVA‘\  с възложител: „Иифинити Про Енерджи“ ЕООД

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

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневсн срок от обявяването му, 
чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред Административен съд по реда на чл. 133 от 
Административнопроцесуалния кодекс.

ПАВЕЛ МАРИН! 
ДИРЕКТОР НА I
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