
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-57-П/ . . ‘

В РИОСВ Бургас е внесено уведомление с вх. № 11Д-1222/12.04.2022 г. по смисъла 
на чл.4 ал. 1 ог Наредба за условията и реда за извършване оценка на въздействието 
върху околната среда (НУРИОВОС) за инвестиционно предложение: „Изграждане на 
кабел 0,4 kV, тип NAY2Y 4х240мм2 от нов БКТП lx800kVA до стълб от ВЛНН пред ПИ 
66528.501.15, кабел 0,4 kV тип NAY2Y 4х240мм2 до стълб от ВЛНН пред ПИ 
66528.501.120, кабел 0,4 kV тип NAY2Y 4х240мм2 до съществуваща разпределителна 
касета пред ПИ 66528.501.136 по КК на е. Синеморец, община Царево“ с възложител: 
„Електроразпределение Юг“ ЕАД

Съгласно представената информация инвестиционното предложение е свързано е 
изграждане на кабел 0,4 kV, тип NAY2Y 4х240мм2 от нов БКТП lx800kVA до стълб от 
ВЛНН пред ПИ 66528.501.15, кабел 0,4 kV тип NAY2Y 4х240мм2 до стълб от ВЛНН 
пред ПИ 66528.501.120. кабел 0,4 kV тип NAY2Y 4х240мм2 до съществуваща 
разпределителна касета пред ПИ 66528.501.136 по КК на е. Синеморец, община Царево. 
Поземлен имот 66528.501.15 е с трайно предназначение на територията - урбанизирана, 
начин на трайно ползване - ниско застрояване (до 10 т ) , площ 547 кв. м, стар номер 55, 
квартал 7. парцел XI, поземлен имот 66528.501.120 е с трайно предназначение на 
територията - урбанизирана, начин на трайно ползване -  за друг обществен имот, площ 
593 кв. м, квартал 21. парцел XVII.

С писмо на административния орган РИОСВ - Бургас с изх. № Г1Д-1222(1)/29.04.2022 
г., възложителят е уведомен, че представената информация с непълна и недостатъчна за 
произнасяне от страна на РИОСВ-Бургас и на основание чл. 5, ал. 4 от НУРИОВОС е 
изискано в срок до 31.05.2022 г. да бъде представено:

• документация, доказваща качествата на възложител по смисъла на т.20 от §1 от 
Допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда, касаещ имот с 
идентификатор 66528.501.595 по КК на с. Синеморец, община Царево, с трайно 
предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - за 
електроенергийното производство, площ 48 кв. м;

• присъединяването па имота към електропреспосиата мрежа, свързано ли е с 
изготвяне на ПУП-ПГ1, и ако е следва да се представи ПУП - Парцеларен план за 
изграждане на елементите на техническата инфраструктура - ел. захранване на имота 
/трасе/, за определяне на приложимата процедура по реда на Глава шеста от Закона за 
опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. Да се 
представи сключен предварителен договор е Енергийното дружество;

• връзка е други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

Писмото е получено на 04.05.2022 г. и в рамките на указания срок, както и до 
датата на издаване на настоящото решение, изисканата информация не с подадена в 
РИОСВ -Бургас.

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

РЕШИХ:

Прекратявам административната процедура за инвестиционно предложение
„Изграждане на кабел 0,4 kV, тип NAY2Y 4х240мм2 от нов БКТП lx800kVA до стълб от
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ВЛИН пред ПИ 66528.501.15, кабел 0,4 kV тип NAY2Y 4х240мм2 до стълб от BJIHI1 
пред ПИ 66528.501.120, кабел 0,4 kV тип NAY2Y 4х240мм2 до съществуваща 
разпределителна касета пред ПИ 66528.501.136 по КК на с. Синеморец, община Царево“ 
с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Прекратяването на 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 обявяването му, чрез 
Директора на РИОСВ-Бургас пред Административен съд по реда на чл, 133 от 
Адмипистративнопроцесуалния кодекс.

ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА 
И.Д. ДИРЕКТОР НА РИОСВ -  БУРГАС- 
Заповед Лз 419/10.05.2022 г. на министъра на околната среда и водите
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