
Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я
М и н и с т е р с т в о  на о ко лн ат а  среда и водите  
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС -  3 -  П/ р у ,  Qу

за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда

С вх. № ПД-2263 от 24.08.2017г. е внесено уведомление по смисъла на чл. 4 от 
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната 
среда /НУРИОВОС/ за инвестиционно предложение: „Изграждане на нов трафопост, тип 
МТП 1x400 kVA в УПИ VIII, кв. 20, местност „Драчева чешма”, земл. на гр. Айтос и нов 
кабел 20 kV от ТП „Иван Златев” в УПИ I, кв. 248 до нов МТП” е възложител: 
„Електроразпределение Юг”ЕАД.

След преглед на представената информация е установено, че тя е недостатъчна за 
произнасяне от страна на РИОСВ-Бургас и с писмо с изх. № ПД-2263 от 30.08.2016г„ 
„Електроразпределение Юг” ЕАД са уведомени, че в срок до 30.09.2017 г. е необходимо 
да представят:

Доказателства, че отговарят на изискванията за “възложител” по смисъла на 
т.20 от § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда - акт за 
собственост или друг документ, даващ Ви право да реализирате инвестиционно 
предложение в УПИ VIII, кв. 20, местност „Драчева чешма”, земл. на гр. Айтос.

Координатни точки на трасето на новопредвидения кабел 20 kV.
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 процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч. и на съвместната процедура по 
оценка за съвместимост за: „Изграждане на нов трафопост, тип МТП 1x400 kVA в УПИ 
VIII, кв. 20, местност „Драчева чешма”, земл. на гр. Айтос и нов кабел 20 kV от ТП „Иван 
Златев” в УПИ I, кв. 248 до нов МТП” с възложител: „Електроразпределение Юг” ЕАД.

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

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите 
и Административен съд Бургас, чрез Директорът на РИОСВ -  Бургас в 14-дневен срок от 
съобщаването му на заинтересованите лица по реда па Административнопроцесусития 
кодекс.
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