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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС -  49 -  П/ '06. 01  . /  ОМ Г.
за прекратяване на административна процедура

С вх. № ПД-1431/03.05.2022 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 покрива на едноетажна жилищна сграда с идентификатор 66528.501.248.7 по КК на с. 
Синеморец, община Царево“, е възложител: Кирил Дончев.

С писмо с изх. № ПД-1431(1)/03.06.2022 г. на директора на РИОСВ-Бургас, възложителят 
е уведомен, че представената информация е непълна и е необходимо да се допълни, като е 
изискано да се представи:

1. Копие на Решение/становище, издадено от МОСВ/РИОСВ за приключила процедура по 
реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за защитените територии и/или Закона за 
биологичното разнообразие за съществуващото строителство в имот е идентификатор 
66528.501.248 по КК на с. Синеморец, община Царево.

2. Разрешение за строеж за съществуващото строителство и/или удостоверение за 
въвеждане в експлоатация на сграда с идентификатор 66528.501,248.7 по КК на с. Синеморец, 
община Царево.

С писмо с вх. № ПД-1431(2)/09.06.2022 г. възложителят е внесъл в РИОСВ-Бургас, като е 
представено Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 69/11.09.2016 г. Не е представен 
краен административен акт или съгласувателно становище издадено от МОСВ/РИОСВ за 
приключила процедура по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за защитените 
територии и/или Закона за биологичното разнообразие за съществуващото строителство в имот 
с идентификатор 66528.501.248 по КК на с. Синеморец, община Царево.

Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства на основание на основание 
на чл. 5, ал. 5 от НУРИОВОС и чл. 56, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)

Прекратявам административна процедура за инвестиционно предложение: 
„Изграждане на фотоволтаична електроцентрала върху покрива на едноетажна жилищна 
сграда с идентификатор 66528.501.248.7 по КК на с. Синеморец, община Царево“, с 
възложител: Кирил Дончев.

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

Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд - Бургас, чрез 
Директора на РИОСВ -  Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите 
лица по реда на Административнопроцесуалния к
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