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Минис те рс тво  на околната  среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-78-П/ »
за прекратяване на административна процедура

С вх. № ПД-2364 от 29.07,2022 г. в РИОСВ-Бургас от „ММ Силистар Груп“ ООД с 
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: „Изграждане 
на трасе на кабел НН от електромерно табло, монтирано на фасада на нов трафопост, тип МТТ 
в ПИ 62459.60.12 по КККР на с. Резово. м. „Силистар"4, община Царево, до КРШ в ПИ 
62459.56.5 за временно електрозахранване на преместваем обект № 20 -  заведение за бързо 
хранене в ПИ 62459.15.15“.

С вх. № ПД-2364(1)/29.07.2022 г. е внесен Концесионен договор за морски плаж 
„Силистар"" от 04.08.2020 г. -  5 и 53 стр., в който „ММ Силистар Груп“ ООД е посочен като 
концесионер.

С писмо изх. № ПД-2364(2)/15.08.2022 г, на основание чл. 5, ал. 4 от НУРИОВОС, в 
срок до 12.09.2022 г,, е изискано от възложителя да представи следната допълнителна 
информация:

1. Доказателства за „възложител на инвестиционно предложение"" но смисъла на г.20 от 
§ 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда -  писмено 
съгласие на собствениците на имотите, засегнати от трасето на кабела, договори или 
други документи, касаещи правомощия за извършване на СМР;

2. Доказателства за изпълнението на чл. 4, ал. 1 от НУРИОВОС -  обявление на 
инвестиционното предложение на интернет страницата Ви, ако имате такава, и чрез 
средствата за масово осведомяване и/или по друг подходящ начин;

3. Разрешение за поставяне на обект № 20 -  заведение за бързо хранене в ПИ 62459.15.15, 
издадено главния архитект на община Царево;

4. Цитираният на стр. 2 ог уведомлението Договор за присъединяване № 4465687 с 
„Електроразпределение Юг"" ЕАД;

5. Становище / Решение от РИОСВ-Бургас за изграждането на обект МТТ в ПИ 
62459.60.12 по КККР на с. Резово, м. „Силистар“, община Царево, за който е 
декларирано в уведомлението, че е изпълнен по друг проект (стр. 2).

6. Цитираният на стр. 2 от уведомлението чертеж за преминаването на кабелното трасе 
през в ПИ 62459.60.18 (републикански път) и обяснителна записка към него.

7. Необходимост от изготвяне на подробен устройствен план-парцеларен план за трасе на 
кабел НН от електромерно табло, монтирано на фасада на нов трафопост, тип МТТ в 
ПИ 62459.60.12 по КККР на с. Резово, м. „Силистар“, община Царево, до КРШ в ПИ 
62459.56.5 за временно електрозахранване на преместваем обект № 20 -  заведение за 
бързо хранене в ПИ 62459.15.15;

8. Становище за допустимост по предвижданията на бъдещ ОУП на дейностите, свързани 
с предвиденото изграждане на трасе на кабел НН от електромерно табло, монтирано на 
фасада на нов трафопост, тип МТТ в ПИ 62459.60.12 по КККР на с. Резово, м. 
„Силистар“, община Царево, до КРШ в ПИ 62459.56.5 за временно електрозахранване 
на преместваем обект № 20 -  заведение за бързо хранене в ПИ 62459.15.15, издадено от 
главния архитект на община Царево.

Писмо с изх. № ПД-2364(2)/15.08.2022 г. е получено на 17.08.2022 г„ видно от известие 
за доставяне ИД PS 8000 02TKQ6 0.
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В рамките на указания срок, както и до датата на издаване на настоящото решение, 
изисканата информация не е представена 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 „Изграждане на трасе на кабел НН 
от електромерно табло, монтирано на фасада на нов трафопост, тип МТТ в ПИ 62459.60.12 по 
КККР на с. Резово, м. „Силистар“, община Царево, до КРШ в ПИ 62459.56.5 за временно 
електрозахранване на преместваем обект № 20 -  заведение за бързо хранене в ПИ 
62459.15.15“.

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 съобщаването му чрез 
директора на РИОСВ-Бургас пред съответния административен съд по реда на чл.133 от 
Административно-процесуалния кодекс.

\
ИНЖ. НАТАЛИЯ ПАЧЕМАНОВА 
ДИРЕКТОР НА РИОСВ -  БУРГ 
(Заповед № 1080/21.09.2022 г. н

Ф гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет. 3, п.к. 388 
Terr +759 56 8137П5 <Ъякг-+359 56 813 9ПП

<£//,


