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Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШ ЕНИЕ JV® БС-31-Г1/ / /  • 03 . •
за прекратяване на административна процедура

С вх. № ПД-3757 ог 12.12.2022 г, в РИОСВ-Бургас е внесено уведомление по смисъла 
на чл. 4, an. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда (НУРИОВОС) за инвестиционно предложение „Изграждане на 
фотоволтаична електрическа централа в ПИ 17074.100.4. 17974.100.5 и 17974.100.13 no КККР 
на гр. Средец, м. „Кръста“, община Средец" с възложител: Стефчо Стойков.

С писмо изх. № ПД-3757(1 )/22.12.2022 г. на директора па РИОСВ-Бургас, на основание 
чл. 5, ат. 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 на Община Средец, относно предвижданията по 
действащия ОУГ1 на Община Средец за ПИ 17974.100.4. 17974.100.5 и 17974.100.13 тю 
КККР па гр. Средец, м. „Кръста“, община Средец.

2. Необходимост от изработване на 11УГ1-ПРЗ. с цел обединяване на имотите в един общ.
3. Да се у точни точното местоположение на предвидения за изграждане трафопост.
4. Да се уточни предназначението на ФЕЦ ще се отдава ли произведената 

електроенергия към електроразпределителната мрежа или ще се използва за собствени 
нужди.

5. Становище за условията и начина на присъединяване на предвидената ФЕЦ към 
електроразпределителната мрежа от „Електроразпределеиие Юг“ ЕАД.

6. Координатен регис тър на трасето на кабела за присъединяване.
С писмо е вх. № ПД-3757(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. № ПД-3757(3)/19.01.2023 г. на директора на РИОСВ-Бургас е удължен 

срока за предоставяне на изисканата е писмо с изх. № ПД-3757( 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 не бъде предоставена в посочения срок 
процедурата се прекратява.

Писмо с изх. jVij ПД-3757(3)/19.01.2023 г. е получено на 23.01.2023 г. по пощата, на 
посочения адрес.

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

Въз основа на изложените ио-горе фактически обстоятелства и на основание чл. 5, ал. 5 
от НУРИОВОС

РБШИХ:
Прекратявам административната процедура та инвестиционно предложение:

..Изграждане на фотоволтаична електрическа централа в Г1И 17974.100.4, 17974.100.5 и
17974.100.13 по КККР на гр. Средец, м. „Кръста“, община Средец“ с възложител: Стефчо 
Стойков.

Прекратяването па 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 па РИОСВ-Бургас пред съответния административен съд по реда на чл. 133 от 
Лдм1тистративно~процесу(шн1(якодекс.
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