
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-59-П/

В РИОСВ Бургас е внесено уведомление с вх. № МД-893/15.03.2022 г. по смисъла на чл.4 
ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване оценка па въздействието върху околната 
среда (НУРИОВОС) за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична 
електроцентрала в имот с идентификатор 18469.44.6 по КК на с. Гюльовца. местност ..Бяла 
река", община Несебър" с възложител Христо Дионисиев.

Съгласно представената информация инвестиционното предложение е свързано с 
изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 3 MW в имот с идентификатор 
18469.44.6 по КК на с. Гюльовца. местност „Бяла река", община Несебър. Имотът е с площ 
45 768 кв.м с трайно предназначение на територията -  земеделска и начин на трайно ползване 
за друг вид производствен, складов обект.

С писмо на административния орган РИОСВ - Бургас с изх. № ПД-893(1 >/23.03.2022 г., 
възложителят е уведомен, че представената информация е непълна и недостатъчна за 
произнасяне от страна на РИОСВ-Бургас и на основание чл. 5. ал. 4 от НУРИОВОС е изискано 
в срок до 29.04.2022 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, касаеща имот с 
идентификатор 18469.44.6 по КК на с. Гюльовца. община Несебър.

• по какъв начин ще бъде осъществено електроснабдяването на централата /трасе/. Да 
представиге сключен предварителен договор с „Електроразиределение“ ГАД:

• обща използвана площ. предвидени изкопни работи, брой панели:
• реализирането на инвестиционното предложение свързано ли е с изработване на проект 

ГТУП-ПРЗ;
• становище от главният архитект на община Несебър но отношение на действаш ТУI I на 

община Несебър за съответната геритория на ИП.
Писмото е получено на 29.03.2022 г. и в рамките на указания срок. както и до датата на 

издаване на настоящото решение, изисканата информация не е подадена в РИОСВ -Бургас.
Въз основа на изложените по-горе факгнчески обстоятелства и на основание чл. 5. ал.5 от 

НУРИОВОС
РЕШИХ:

Прекратявам административната процедура за инвестиционно предложение „Изграждане 
на фотоволтаична електроцентрала в имот с идентификатор 18469.44.6 по КК на с. Гюльовца. 
местност ..Бяла река", община Несебър" с възложител Христо Дионисиев

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

Решението може да бъде обжалвано в 14-0невеи срок от обявяването му, чрез 
Директори на РИОСВ-Бургас пред Административен съд по реда на чл. /33 от 
I дминистративнопроцесуалния коОе,
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