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Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-6-ЕО-П/
за прекратяване на процедура по преценяване на необходимост) от извършване

на екологична оценка

С вх. № ПД-2500/24.09.2021 г., е внесено в РИОСВ-Бургас уведомление за изготвяне 
на план/ програма за „Изготвяне на 11УП-ПРЗ за имот е идентификатор 73211.88.43 по КК 
на с. Трояново, община Камено с цел преотреж дане на имота за изграждане на 
фотоволтаична система с мощност до 1000 kW’* с възложител: СД „Стаматови -  ГСИ Сие“.

С писмо вх. №ИД-2500( 1)27.09.2021 г. възложителят е внесъл в РИОСВ-Бургас 
допълнителна информация:

- Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот с вх. per. №950/07.02.2004 г, 
акт №30, том 3, дело №332/2004 г.

С писмо вх. №ПД-2500(2)06.10.2021 г. възложителят е внесъл в РИОСВ-Бургас:
- Задание за проектиране на ГТУП-ПЗ за имот е идентификатор 73211.88.43 по КК па с. 

Трояново, община Камено.
Въз основа на представената от възложителя информация и направената справка се 

установи, че имот с идентификатор 73211.88.43 но КК на е. Трояново, община Камено 
имотът нс попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, не 
попада и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е 
разположена защитена зона BG0000196 „Река Мочурица’' за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-З 16/31.03.2021 г. па 
министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.52/2021 г.).

С писмо на административния орган РИОСВ-Бургас е изх. № ПД-2500(3)/29.10.2021 
г., Възложителя е уведомен, че планът попада в обхвата на чл.2, ал.2, т.1 от Наредбата за 
условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми 
(ПУРИЕОПП) и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване 
на екологична оценка (ЕО).

Във връзка е изискванията на чл.8. ал.4 от ПУРИЕОПП. е цел осигуряване на 
обществен достъп, уведомлението за изготвяне на план/програма е публикувано съобщение 
на интернет страницата на РИОСВ Бургас за което има съставен констативен протокол.

С писмо вх. № ПД-2500(4)07.04.2021 г., възложителят е внесъл в РИОСВ-Бургас 
Искане за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО).

Във връзка с изискванията на чл. 13, ал. 5 от ПУРИЕОПП е осигуряване ма обществен 
достъп, информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, за което е 
съставен констативен протокол. В рамките на нормативно определения 14-диевен срок не 
са постъпили становища, мнения и възражения от заинтересовани лица/ организации.

На основание чл.13, ал.1, т.2, от НУРИЕОПП, с писмо изх. № ПД-2500(5)/23.12.2021 г. 
на РИОСВ Бургас информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО е 
изпратена до РЗИ-Бургас за становище но компетентност.

Съгласно получено писмо от РЗИ-Бургас с техен изх. №10-219-1/11.01.2022 г. 
представената информация е недостатъчна и следва да се допълни, за което възложителят е 
уведомен с писмо на РИОСВ-Бургас с изх. № ПД-2500(6)11.01.2022 г.
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За предоставяне на необходимата информация РИОСВ Бургас с писмо ПД- 
2500(7)20.01.2022 г. е определила срок до 28.02.2022 г. и възложителят е уведомен, че 
съгласно чл. 12, ал. 2 от НУРИЕОПП, ако допълнителната информация не бъде 
предоставена в определения срок, процедурата по разглеждането на искането се прекратява.

В определения срок изисканата информация не е постъпила в РИОСВ Бургас.

Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства, на основание чл. 12. 
ал.З от НУРИЕОПП.

РЕШИХ:

Прекратявам процедурата но преценяване на необходимостта от извършване на 
екологична оценка, в г.ч. и на съвместената процедурата по оценка за съвместимост за: 
„Изготвяне на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 73211.88.43 по КК на с. Трояново, 
община Камено с цел преотреждапе на имота за изграждане на фотоволтаична система с 
мощност до 1000 kW ” с възложител: СД „Стаматови -  ГСН Сиеа

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

Решението може да бъде обжалвано в 14-диевен срок от обявяването му, чрез 
Директора на РИОСВ-Бургас пред Административен съд по реда на чл. 133 от 
А дмин истративнопроцесуалн ия кодекс.
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