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До
Директора на 
РИОСВ -  Бургас

„БЕИНО ИНВЕСТ КЪМПЪНИ” ТОШ!

Уважаема г-жо Директор,

среда и чл. 16, ал. 1 и чл. 17, ал. 1, т 1, 2, 3 и 4 от Наредба за условията и реда за извършване 
на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) Ви уведомявам, че 
съвместно с Община Бургас сме организирали среща за обществено обсъждане на доклад 
за оценка на въздействието върху околната среда с всичките му приложения на 
инвестиционно предложение за „Изграждане на ваканционен комплекс от вилни и 
жилищни сгради, обществено -  обслужващи обекти за спорт и рекреация в ПИ 
№07079.9.964, м. „Брястите“ , землище гр. Бургас и пътна връзка към имота” .

Срещата за обществено обсъждане ще се проведе на 27.02.2019г. от 10.00 часа в 
заседателната зала на Община Бургас, с адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 26.

Приложения:
1. Вх.№70-00-494/18.01.2019г. на Община Бургас;
2. Изх.№ 70-00-494(1)/22.01.2019г. на Община Бургас;
3. Копие от обява за общественото обсъждане, публикувана във вестник 

’’Черноморски фар” , бр. 16(7897) от 24.01.2019г.;
4. Вх.№70-00-633/24.01 2019г. на Община Бургас;
5. Протокол на Община Бургас от 24.01 2019г.

25.01.2019г. Подпис, печат: /. '..л-..дгл.-у.у.



До
Кмета на 
Община Бургас

1 C OP S/tf.
„БЕЙНО ИНВЕСТ КЪМПЪНИ“ ЕООД

Относно: инвестиционно намерение за „Изграждане на ваканционен комплекс от вилни и 
жилищни сгради, обществено -  обслужващи обекти за спорт и рекреация в ПИ 
№07079.9.964, м. „Брястнте“ , землище гр. Бургас и пътна връзка към имота”

С Изх№ПД-2271(12)/07.01.2019г., РИОСВ-Бургас ни уведомява, че на основание чл.16 
от НУРИОВОС е определена като засегната Община Бургас, с която следва да организираме 
обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на 
инвестиционно намерение за „Изграждане на ваканционен комплекс от вилни и жилищни 
сгради, обществено -  обслужващи обекти за спорт и рекреация в ПИ №07079.9.964, м. 
„Брястнте“ , землище гр. Бургас и пътна връзка към имота” заедно с всичките му 
приложения.

В тази връзка предложението ни е срещата за обществено обсъждане в Община Бургас да 
се проведе на 27.02.2019г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Бургас, с адрес: гр. 
Бургас, ул. ..Александровека " № 26.

Предлагаме обществения достъп до документацията за ОВОС да се осъществява в 
сградата на Община Бургас, ул. „Шейново“ № 24, ет.2. стая №1, отдел: „Дирекция околна среда" 
от 8.30 до 12.30 часа и от 13.15 до 17.15 часа. На същият адрес могат да се изразяват и 
становища.

Па основание чл.97, ал.2 от Закона за опазване на околната среда, моля да потвърдите 
писмено предложението ни за датата на провеждане на общественото обсъждане в срок от 7 дни 
от получаване на настоящето.

Във връзка с чл.17. ал.1. т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) е необходимо да потвърдите писмено 
мястото, датата и часа за провеждане на срещата за обществено обсъждане; мястото и времето 
за обществен достъп до доклада за ОВОС и приложенията към него, както и мястото за 
предоставяне на писмени становища.

В случай, че предложената от нас дата е неприемлива, е необходимо да направите 
предложение за нова такава.

В изпълнение на ангажимента си по чл. 17, ал.1, т.2, ще обявим насрочването на 
общественото обсъждане в средствата за масово осведомяване най-малко 30 дни преди 
провеждане на срещата.

Във връзка с чл.17, ал.1, т.З от НУРИОВОС е необходимо да осигурите уведомяване по 
подходящ начин па населението за предстоящото обществено обсъждане, включително чрез 
поставяне на обява на обществено достъпно място в сградата на общината, за което се съставя 
протокол, който се предоставя на компетентния орган РИОСВ-Бургас.



Приложения:
1. Копие от Писмо с Изх.№ПД-2271(12)/07.01.2019г., РИОСВ-Бургас;
2. Доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ на инвестиционно 

предложение за „Изграждане на ваканционен комплекс от вилни и жилищни сгради, 
обществено -  обслужващи обекти за спорт и рекреация в ПИ №07079.9.964, м. 
„Брястиге“ , землище гр. Бургас и пътна връзка към имота” с всичките му 
приложения.

„БЕЙНО ИНВЕСТ КЪМПЪНИ” ЕООД
Адрес: Община Бургас, гр. Бургас, ул. „Фердинандова” №57, ет.З 
Лице за контакти: адв. Гергана Николова - пълномощник

16.01.2019г. Пълномощник: ..б''
/адв. Г. Николова/



д о
„БЕЙНО ИНВЕСТ КЪМПЪНИ” ЕООД 
УЛ. „ФЕРДИНАНДОВА“ №57, ЕТ.З 
БУРГАС 'М м  к

Във връзка с Ваше писмо вх. Номер 70-00-494/18.01.2019 г., предвид разпоредбите на 
чл.97, ал.2 от Закона за опазване на околната среда и чл.17, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и 
реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), с 
настоящето Община Бургас не възразява срещата за обществено обсъждане на Доклад за оценка 
на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Изграждане на 
ваканционен комплекс от вилни и жилищни сгради, обществсно-обслужващи обекти за 
спорт и рекреация в  ПИ №07079.9.964, м. „Брястите“ , землище гр. Бургас и пътна връзка 
към имота”  да се проведе на 27.02.2019 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на Община 
Бургас, с административен адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска“ №  26.

В изпълнение на задълженията си по чл.17, ал.1, т.2 от НУРИОВОС, Ви уведомяваме за 
следното:

1. Докладът за ОВОС и приложенията към него на горецитираното инвестиционно 
предложение са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8.30 до 12.30 часа 
и от 13.15 до 17.15 часа в сградата на Община Бургас, Дирекция „Околна среда“ , ул. „Шейново“ 
№ 24, ет.2, стая №1. Писмени становища могат да се представят на същия адрес или на срещата 
за обществено обсъждане на ДОВОС.

2. След представяне на обява за провеждане на общественото обсъждане на 
инвестиционно намерение „Изграждане на ваканционен комплекс от вилни и жилищни 
сгради, общест.вено-обслужващи обекти за спорт и рекреация в ПИ №07079.9.964, м. 
„Брястите“ , землище гр. Бургас и пътна връзка към имота” , изготвена съгласно 
Приложение №3 от НУРИОВОС, същата ще бъде поставена на обществено достъпно място в 
сградата на общината и поместена на интернет страницата на общината, за което ще бъде 
изготвен протокол.

ИНЖ. ПАВЛИН МИХОВ
Директор Дирекция „ ОкопнДср&ра "

/
И зготвил:
М .Н икол ова, н -к  отдел Е П П



Новините в развитие

Телефонни измамници тероризират
и в Зорница

www.faragency.bg Цена 0.60 лв.

Год. XXXIII бр. 16/7897/ tyew l)Jiyfw i>bk Бургас, 24 януари 2019 г. т т т  ч ш ш
стви е условно, тъй като _  2б-27 януари в Горна ХК „Свиленград” приема  
по реглам ент кандидати- Оряховица -  домакин Х К  дамите в Свиленград на 
те  трябва първо д а  пре- „Л оком отив”; Д е в о й ки  9 и 10 февруари.

„Фрегата“ отново ще е домакин на силен турнир

О Б Я В А
„БЕЙНО ИНВЕСТ КЬ М П Ъ Н Г ЕООД, гр. Бургас, ул. 

„Фердинандова” №57, ет.З
На основание чл.97, ал.4 вьв връзка с чл.81, ал.1, 

т,2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯ
ВА всички заинтересувани физически и юридически ли
ца, че е организирана среща за обществено обсъжда
не на доклад за оценка на въздействието върху околна
та среда /0В0С/ с всички приложения към него за ин
вестиционно предложение: „Изграждане на ваканцио
нен комплекс от вилни и жилищни сгради, обществено 
-  обслужващи обекти за спорт и рекреация в ПИ 
№07079.9.964, м. „Брястите“ , землище гр. Бургас и път
на връзка към имота".

Срещата за обществено обсъждане ще се проведе на 
27.02.2019г. от 10.00 часа в заседателната зала на Об
щина Бургас, с адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска“ 
№26.

Докладът за ОВОС и приложенията към него са на 
разположение на интересуващите се всеки работен ден 
от 8.30 до 12.30 часа и от 13.15 до 17.15 часа сграда
та на Община Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. „Шейно
во“ № 24, ет.2, стая №1, отдел: „Дирекция околна сре
да“ , РИОСВ-Бургас, с адрес: ж.к. „Лазур“, ул. „Перущи
ца“ 67 и на адреса на Възложителя: гр. Бургас, ул. „фер
динандова” 57, ет.З.

Писмени становища могат да се представят в дело
водствата на РИОСВ-Бургас, с адрес: ж х  „Лазур", ул. 
„Перущица“ 67; Община Бургас на адрес: гр. Бургас, ул. 
„Шейново“ № 24, ет.2. стая №1; „БЕИНО ИНВЕСТ КЪМ- 
ПЪНИ” ЕООД с адрес: гр. Бургас, ул. „фердинандова” 57, 
ет.З, или на срещата за обществено обсъждане. „

За контакти по общественото обсъждане от страна 
на възложителя: адв. Гергана Николова, тел: 
0887893002

Планови ремонти 
на Електроразпределение Юг ЕАД: Е Р Ю Г ^

EV1M група

Във връзка с  извършването на планов рем онт на електросъоръжения без електрозахранване щ е останат 
клиенти, както следва:
•  на 31 .0 1 .2 0 1 9 г. о т  0 9 :0 0 ч . д о  16 :30 ч . в гр . Б у р га с  - кв. Д олно Езерово: ул. Буря, част от ул . Пиргос;
•  о т  04  д о  0 8 .0 2 .2 0 1 9 г. о т  09 :00 ч . д о  16 :30 ч . в с. М о м и н а  ц ъ р кв а  (общ . С ред ец) - ц ентр ал ната и западната  
част на селото.

П о в еч е  и н ф о р м а ц и я  н а  те л . 0 7 0 0 1  00 07  (н а  ц е н а та  н а  е д и н  гр ад ски  р а зго в о р  за  с т а ц и о н а р н и  те л е ф о н и ),  
на с а й та  w w w .e ly u g .b g  и л и  в н а й -б л и зки я  E V N  О ф и с . М о л я  д а  ни и з в и н и т е  за  с ъ з д а д е н о то  н е уд о б ств о !

http://www.faragency.bg
http://www.elyug.bg


„БЕИНО ИНВЕСТ КЪМПЪНИ” ЕООД
До
Кмета на 
Община Бургас

Относно: инвестиционно намерение за „Изграждане на ваканционен комплекс от вилни н 
жилищни сгради, обществено -  обслужващи обекти за спорт и рекреания в ПИ 
№07079.9.964. м. „Бряегите“ , землище гр. Бургас и пъгна връзка към имота”

Уважаеми г-н Кмег,
Във връзка с провеждане на обществено обсъждане на 27.02.2019г. от 10.00 часа в 

заседателната зала на Община Бургас, с адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 26 на Доклад 
за оценка на въздействието върху околната среда с всичките му приложения на инвестиционно 
намерение за „Изграждане на ваканционен комплекс ог вилни и жилищни сгради, 
обществено -  обслужващи обекти за спорт и рекреания в ПИ №07079.9.964, м. „Бряегите“ , 
землище гр. Бургас и пътна връзка към имота” , приложно внасям Ви обява за общественото 
обсъждане, публикувана във вестник ’’Черноморски фар”, бр. 16 (7897) от 24.01.2019г., която да 
поставите на обществено достъпно място в сградата на Община Бургас, както и на сайта на 
общината за сведение на всички заинтересовани лица.

Моля да ни изпратите копие от протокола за удостоверяване на извършеното 
обявяваване, който да предоставим на компетентния орган РИОСВ-Бургас.

Приложения:
1, Обява за общественото обсъждане на инвестиционно намерение за „Изграждане на 

ваканционен комплекс от вилни и жилищни сгради, обществено -  обслужващи 
обекти за спорт и рекреания в ПИ №07079.9.964, м. „Брястите“ , землище гр. Бургас 
и пътна връзка към имота” , публикувана във вестник "Черноморски фар”, бр. 16 (7897) 
от 24.01.2019г.

24.01.2019г. „БЕЙНО ИНВЕСТ КЪМПЪНИ” ЕООД: / . .  .*« . К .



О Б Щ И Н А  Б У Р Г А С
8000 Бургас, ул/Александровска“ № 26 

тел. централа, 056/ 84 09 15 • 19' факс 056/ 34 13 14 
www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg

ПРОТОКОЛ

Днес 24.01.2019 г., на основание чл.17, ал.1, г.З от НУРИОВОС беше поставено на 
информационното табло на Община Бургас, Дирекция „Околна среда“ и на интернет 
страницата на общината на адрес: https://wmv.bur«as.b«/ha/noticc/dotails/61 -37137. за сведение 
на всички заинтересовани лица съобщение за провеждане на Обществено обсъждане на Доклад 
за ОВОС на инвестиционно намерение за „Изграждане на ваканционен комплекс от вилни и 
жилищни сгради, обществено -  обслужващи обекти >а спорт и рскрсация в ГШ 
№07079.9.964, м. „Брястите“ , землище гр. Бургас и пътна връзка към имота” със следния 
текст:

„На основание чл.97, ал.4 във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната 
среда „БЕЙНО ИНВЕСТ КЪМПЪНИ” ЕООД, ip. Бургас, ул. „Фердинандова” 57, ет.З 
УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирала среща 
за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ с 
всички приложения към него за инвестиционно предложение: „Изграждане на ваканционен 
комплекс от вилни и жилищни сгради, обществено -  обслужващи обекти за спорт и 
рекреация в ПИ №07079.9.964, м. „Брястите“’, землище гр. Бургас и пътна връзка към 
имота” .

Срещата за обществено обсъждане ще се проведе на 27.02.20 !9г от 10.00 часа в 
заседателната зала на Община Бургас, с адрес: гр. Бургас, ул. „Александровека“ № 26.

Докладът за ОВОС и приложенията към него са на разположение па интересуващите се 
всеки работен ден от 8.30 до 12.30 часа и от 13.15 до 17.15 часа в сградата на Община Бургас, 
ул. „Шейново“ № 24, ет.2, стая №1, отдел: „Дирекция околна среда“ и на адреса на 
Възложителя: гр. Бургас, ул. „Фердинандова” 57, ет.З.

Писмени становища могат да се представя! в деловодствата на РИОСВ-Бургас, с адрес 
ж.к. „Лазур“ , ул. „Перущица“ 67; в Община Бургас на адрес: гр. Бургас, ул. „Шейново“ № 24, 
ет.2, сгая №1; в офиса на „БЕЙНО ИНВЕСТ КЪМПЪНИ” ЕООД с адрес: гр. Бургас, ул. 
„Фердинандова” 57, ет.З, или на срещата за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: адв. Гергана 
Николова,

24.01.2019 г. Изготвил:
Маринета Николова 
Н-к отдел ЕПП 
Община Бургас

http://www.burgas.bg
mailto:obshtina@burgas.bg
https://wmv.bur%c2%abas.b%c2%ab/ha/noticc/dotails/61_-37137

