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Министерство  на околната  среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-28-П/ W  1
за прекратяване на административна процедура

С вх. № ПД-3926 от 29.12.2022 г. в РИОСВ-Бургас е внесено уведомление по смисъла 
на чл. 4, ал. 1 от Наредбата ча условията и реда ча извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда (НУРИОВОС) ча инвестиционно предложение: „Изграждане на 
фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ; в ПИ 07079.3.1146 по КККР на гр. Бургас, м. 
„Папат Тарла“, община Бургас", с Възложител: „Симекс" ЕООД.

С писмо ичх. № ПД-3926(1)/19.01.2023 i . на директора на РИОСВ-Бургас, на основание 
чл. 5. ал. 4 от НУРИОВОС. в срок до 20.02.2023 г„ е изискано от възложителя да представи 
следната информация и документация:

1. Становище ча актуалния статут на имота, обект на инвестиционното предложение, 
издадено от гл. архитект на Община Бургас, във връзка с прилагането на чл.64а. ал. 1 от 
Правилника за прилагане на Закона ча опазване на земеделските земи (3003) и §27 от 
ПЗР към Закона за изменение и допълнение на 3033;

2. Координатен регистър на трасето на кабела, предвидено за присъединяване на ФЕЦ към 
електроразпределителната мрежа:

3. Необходимост от изработване на подробен устройствен план -  парцеларен план за 
трасето на кабела, предвидено за присъединяване на ФЕЦ към 
електроразпределителната мрежа.

4. Ще се изгражда ли автоцентър. В случай, че ще се изгражда, следва да се направи 
описание на предвижданото строителство, капацитет, обща използвана площ. 
необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи 
дейности, в това число ползване на съществуващата или необходимост от изграждане 
на нова техническа инфраструктура;

5. Във връзка с т. 4 от писмото, следва да се уточни разположението на ФЕЦ -  върху 
покрив на предвидените сгради и/или на терен, както и предназначението иа ФЕЦ -  за 
собствени нужди и/или за отдаване към електропреносната мрежа.
Писмо с изх. № ПД-3926(1)/19.01.2023 г. е изпратено по пощата. Същото нс е получено 

на посочения адрес и е върнато на 10.02.2023 г. Копие от писмото е получено от управителя на 
|Симекс“ ЕООД на едно-гише в РИОСВ-Бургас на 10.02.2023 г.

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

Прекратявам административната процедура за инвестиционно предложение 
„Изграждане на фотоволтаична електрическа ценз рала (ФЕЦ) в ПИ 07079.3.1146 по КККР на 
гр. Бургас, м. ..Наниз Тарла”. община Бургас", с възложител: „Симекс“ ЕООД.

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 съответния административен съд но реда на чл.133 от 
Администуативно-нраивсщ/^шккидркс.

РАГургас, к-с Лазур, ул. „Перушина" 67, ет.З, п.к.388 
У  Тет i 359 56 813205. Факс:+359 56 813 200


