
Регионална инспекция но околната среда и водите - Бургас

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 к о л н а т а  с р е д а  и в о д и т е

РЕШЕНИЕ № БС-61- П J//5JIJtM'

С вх. № 11Д-593 от 04.03.2021 г. е внесено уведомление по смисъла на чл. 4, ал. 1 от 
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната 
среда /НУРИОВОС/ за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична 
електроцентрала върху покривна конструкция на сграда е иднтификатор 51500.502.552.2, 
находяща се в имот 51500.502.552 по КК на гр. Несебър, община Несебър”, е възложител 
„Елпон” ООД.

Съгласно представената документация възложителят е собственик на сградата, върху 
която ще бъдат монтирани фотоволгаичните панели, но не и на имота. Посочено е, че 
фотоволтаичната централа ще отдава електроенергия към електроразпределителната мрежа, 
както и ще се електрозахранва, но не е представено техническо решение (ПП, схема, 
обяснителна записка) на трасето.

След проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и 
модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското 
крайбрежие е установено, че част от ПИ е идентификатор 51500.502.552 по КК на гр. 
Несебър е идентифицирана като пясъчни дюни от типа 2!30 „Неподвижни дюни с тревна 
растителност (сиви дюни).

С писмо на РИОСВ-Бургас с изх. № ПД-593(1) от 30.03.2021 г. възложителят е 
уведомен, че за определяне на приложимата процедура по реда на глава шеста от Закона за 
опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие е 
необходимо да представи следната допълнителна информация:

- Схема за електрозахранване и присъединяване на фотоволтаичната електроцантрала;
- Доказателства, че отговаря на изискванията за “възложител на инвестиционно 

предложение” по смисъла на т. 20 от § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за 
опазване на околната среда. Да се представи документ за собственост на имота или право на 
ползване.

За предоставяне на необходимата информация РИОСВ-Бургас е определила срок до 
26.04.2020 г. и възложителят е уведомен, че съгласно чл. 5, ал. 5 от НУРИОВОС, ако 
допълнителната информация не бъде предоставена в определения срок, процедурата се 
прекратява.

Писмо с изх. № ПД-593(1) от 30.03.2021 г. на РИОСВ-Бургас е получено от възложителя 
на 01.04.2021 г.

В указания срок и до датата на издаване на настоящото решение възложителят не е 
представил изисканата информация.

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

Прекратявам административната процедура за инвестиционно предложение 
„Изграждане на фотоволтаична електроцентрала върху покривна конструкция на сграда с
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иднтификатор 51500.502.552.2, находяща се в имот 51500.502.552 по КК на гр. Несебър, 
община Несебър”, с възложител „Елпон” ООД.

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 по чл. 133 от АПК, чрез Директора на РИОСВ-Бургас е 14 - 
дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда па 
Административиопроцесуалния кодекс.
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