
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-ЗО-П/ / / ' 0 3 ' \

за прекратяване на административна процедура

С вх. № ПД-3756 от 12.12.2022 г. в РИОСВ-Бургас е внесено уведомление но смисъла 
на чл. 4, ал. 1 от Наредбата та условията и реда та итвършване на оценка на въздействието 
върху околната среда (НУРИОВОС) та инвестиционно предложение ..Изграждане на 
фотоволтаична електрическа централа в ПИ 17974.100,3 но КККР на гр. Средец, м. „Кръста", 
община Средец” с възложител: 11етя Стойкова.

С писмо изх. № ПД-3756(1)/22.12.2022 г. на директора на РИОСВ-Бургас, иа основание 
чл. 5. ал. 4 от НУРИОВОС. в срок до 16.01.2023 г.. е изискано от възложителя да представи 
следната информация и документация:

1. Становище от главния архитект па Община Средец, относно предвижданията по 
действащия ОУП на Община Средец за ПИ 17974.100.3 по КККР на гр. Средец, м. 
„Кръста", община Средец.

2. Да се уточни предназначението на ФКЦ -  ще се отдава ли произведената 
електроенергия към електроразпределителната мрежа или ще се използва за собствени 
нужди.

3. Становище за условията и начина на присъединяване на предвидената ФЕЦ към 
електроразпределителната мрежа от „Електроразпрсделение Юг" ЕАД.

4. Координатен регистър на трасето на кабела за присъединяване.
С писмо с вх. № ПД-3756(2)/13.01.2023 г.. от името на възложителя е внесено заявление 

за удължаване на срока, за представяне на изисканата информация.
С писмо с изх. № 11Д-3756(3)/19.01.2023 г. на директора на РИОСВ-Бургас е удължен 

срока та предоставяне па изисканата с писмо с изх. № ПД-3756(1 )/22.12.2022 г. информация до 
14.02.2023 г., на основание чл. 5. ал. 4 от НУРИОВОС. В писмото е посочено, че съгласно 
чл. 5, ал. 5 от НУРИОВОС. ако исканата информация ие бъде предоставена в посочения срок 
процедурата сс прекратява.

Писмо с итх. № ГЩ-3756(3)/19.01.2023 т. е получено на 23.01.2023 г. по пощата, на 
посочения адрес.

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

Вът основа на изложените по-горе фактически обстоятелства и на основание чл. 5. ал. 5 
От НУРИОВОС

РЕШИХ:

Прекратявал! административната процедура за инвестиционно предложение: 
„Изграждане на фотоволтаична електрическа централа в Г1И 17974.100.3 по КККР на гр. 
Средец, м. „Кръста", община Средец" е възложител: Петя Стойкова.

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

Решението може да дъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му чрез 
директора на РИОСВ-Бургас пред съответния административен съд по реда на чл.133 от 
Административно-процесуалния кодекс.
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