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Охолната среда и водите
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На основание чл.97, ллЛ във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната 
среда и чл. 16, ал. I и чл. 17, ал.1, т.I, 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 Несебър и Кметство с.Тънково сме организирали срещи за 
обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда с 
всички приложения към него (включително и Доклад за оценка на степента на 
въздействие върху защитена зона (ДОСВ) BG0002043 „Емине“ по Директивата за 
опазване на дивите птици) на инвестиционно намерение за „ПУП-План за застрояване 
за ПИ с идентификатор 73571.7.22 по КК на с. Тънково, м. „Курбана“, Община 
Несебър, за изграждане на хотел, 16 броя къши за гости, ресторант, басейн и 
трафопост“.

Срещите за обществено обсъждане ще се проведат както следва:
- На 20.09.2022г. от 10.00 часа в заседателната зала на Кметство с.Тънково с адрес: 
с.Тънково
- На 20.09.2022г. от 11.00 часа в заседателната зала на отдел „Екология“ към Община 
Несебър, с адрес: гр Несебър, ж-к „Младост“ №62 Г.

Приложения:
1. Вх.№Н2-Е-4477 12.08.2022г. на Община Несебър;
2. Вх.№92-00-069/12.08.2022г. на Кметство с.Тънково;
3. Изх №Н2-Е-4477-001 /12,08.2022г. на Община Несебър;
4 Изх №99-00-069-001/12.08.2022г. на Кметство с.Тънково;
5. Копие от обява за общественото обсъждане, публикувана във вестник ”24 часа”, 

бр.193 от 16.08.2022г.;
6. Вх.№ Н2-Е-4520/17.08.2022г. на Община Несебър:
7. Вх.№92-00-070/17.08.2022г. на Кметство с.Тънково;
8. Протокол №Н2-Е-4520-001/17.08.2022г на Община Несебър;
9. Извадка от сайта на Община Несебър;
10. Протокол №92-00-070-001/17.08.2022г на Кметство с.Тънково.

17.08.2022г Подпис, печат:
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До
Кмета на 
Община Несебър

0 гноено: инвестиционно намерение за „ПУП-План за застрояване ча ПИ с идентификатор 
73571.7.22 но КК на с. Тьнково,, м. „Курбана“, Община Несебър, ча изграждане на хотел, 16 
броя къщи за гости, ресторант, басейн и трафопост“

С Изх..УиПД-2241)(20) 08.Q8.2022i.. PllOCB-Bypiae ни уведомява, че на основание чл.16 
от НУРИОВОС е определена като засегната Обшина Пееебьр и Кметство е.Тьнково. с които 
следва да организираме обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху 
околната среда с всички приложения към него (включително и Доклад за оценка на степента на 
въздействие върху защитена зона (ДОСВ) В(30002043 „Емине" по Директивата за опазване на 
дивите птици) на инвестиционно намерение за „ПУП-План за застрояване за ПИ с 
идентификатор 73571.7.22 по КК на с. Тьнково. м. „Курбана“, Обшина Несебър, за 
изграждане на хотел, 16 броя къщи за гоеги, ресторант, басейн и трафопост“.

В гази връзка предложението пи е срещата за обществено обсъждане в Община Несебър 
да се проведе на 20.09.2022r. oi 11.00 часа в заседателната зала на отдел „Екология“, с адрес: гр. 
Несебър, ж-к ..Младост" ,Че62 Г.

Предлагаме обществения достъп до документацията за ОВОС и ДОСВ да се осъществява 
в сградата на Обшина Несебър, ж-к „Младост" Х»62 Г, отдел „Екология" всеки работен ден от 
8.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа. На същият адрес могат да се изразяват и становища.

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

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

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

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



Във Бръчки е чл.17, ал.1, 1.3 от НУРМОВОС е необходимо да осигурите уведомяване по 
подходят начин на население j o  за предеюншою нощес: вени обсъждано, вкдючшолно чрез 
доставяне на обява на общсовсио достъпно мясю в сградата на община1а. за което се съставя 
протокол, конто сс предоставя па комнепситния ортаи РМОСВ-Вургас.

Приложения:
!. Копие от МтхщЧД4Д-2249(20М>.Ч.08.2и22г. на РИСК В-Ьургас;
2. Доклад за оценка на въздействието върху околната среда ОВОС на инвестиционно 

предложение за ЛТУП-План за застрояване за ПИ с идентификатор 73571.7.22 по КК 
на с. Тънково, м. ..Курбана“, Община Несебър, за изграждане на хотел, 16 броя 
къщи за гости, ресторант, басейн и трафоаост“ с всички!е му приложения.

„АНГАРА ИНВЕСТ“ ЕООД
Адрес на възложителя: i р. Несебър 8240. КК ..Слънчев бряг", хотел „Вайкал" 
Адрес за контакти: i р. Буре ас 8000, ул. „Любен Каравелон” .Vs 12, ei.2. офис №2
лице ча контакти: Щерьо Черно! оров
Телефон ча контакти: 0885760097

12.08.2022г С’ уважени
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Относно: инвестиционно намерение за „ПУ П-План за застрояване за ПИ с идентификатор
73571.7.22 по КК на с. Тънково, и. „Курбана“, Обшина Несебър, за изграждане на хотел, 16 
броя къщи за гости, ресторант, басейн и трафопост“

С Изх.№ПД-2249(20)/08.08.2022г., РИОСВ-Бургас ни уведомява, че на основание чл.16 
от НУРИОВОС е определена като засегната Община Несебър и Кметство с.Тънково, с които 
следва да организираме обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху 
околната среда с всички приложения към него (включително и Доклад за оценка на степента на 
въздействие върху защитена зона (ДОСВ) BG0002043 „Емине" по Директивата за опазване на 
дивите птици) на инвестиционно намерение за „ПУП-План за застрояване за ПИ с 
идентификатор 73571.7.22 ио КК на с. Тънково, м. „Курбана“, Община Несебър, за 
изграждане на хотел, 16 броя къщи за гости, ресторант, басейн и трафопост“.

В тази връзка предложението ни е срещата за обществено обсъждане в Кметство 
с.Тънково да се проведе на 20.09.2022г. от 10.00 часа в заседателната зала на кметството.

Предлагаме обществения достъп до документацията за ОВОС и ДОСВ да се осъществява 
в сградата на Кметство с.Тънково всеки работен ден от 8.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 
часа. На същият адрес могат да се изразяват и становища.

На 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 на 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 Изх.№ПД-2249(20)/08.08.2022г. на РИОСВ-Бургас;
2. Доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ на инвестиционно 

предложение за „ПУП-План за застрояване за ПИ с идентификатор 73571.7.22 по КК 
на с. Тънково, м. „Курбана“, Община Несебър, за изграждане на хотел, 16 броя 
къши за гости, ресторант, басейн и трафопост“ с всичките му приложения.

„АНГАРА ИНВЕСТ“ ЕООД
Адрес на възложителя: гр. Несебър 8240, КК „Слънчев бряг“, хотел „Байкал** 
Адрес за контакти: гр. Бургас 8000, ул. „Любен Каравелов“ №12, ет.2, офис №2 
Лице за контакти: Щерьо Черногоров
Телефон за контакти; 0885760097

12.08.2022г. С уважение: .
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Уведомявам Ви, че във връзка с 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 

въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), Община Несебър не 
възразява срещата за обществено обсъждане на Доклад за оценка на 
въздействието върху околната среда с всички приложения към него на 
инвестиционно предложение за „П УП -П лан за застрояване за П И  с 
и д ен ти ф и к ато р  7357L7.22 по КК на с. Тънково, м. „К урбана“, О бщ ина  
Н есебър, за изграждане на хотел, 16 броя къщ и за гости, ресторант, басейн и 
трафопост“ да се проведе на 20.09.2022г. от 11.00 часа в заседателната зала на 
отдел „Екология“, с адрес: гр. Несебър, ж-к „Младост“ № 62 Г.

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

1. Докладът за ОВОС и приложенията към него на горецитираното 
инвестиционно предложение са на разположение на интересуващите се 
всеки работен ден 8.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа в сградата 
на Община Несебър, е адрес: гр. Несебър, ж-к „Младост“ №62 Г, отдел 
„Екология“. Писмени становища могат да се представят на същият 
адрес или на срещата за обществено обсъждане.

2. След като ни представите обява за провеждане на общественото 
обсъждане на инвестиционно намерение за „П У П -П лан за застрояване  
за! ПИ с идентификатор 73571.7.22 по КК на с. Тънково, м. 
„Курбана“, Община Н есебър, за изграж дане на хотел, 16 броя къщ и  
за гости, ресторант, басейн и траф опост“ , изготвена съгласно 
Приложение №3 от НУРИОВОС, имаме ангажимент да я поставим на 
обществено достъпно място в сградата на общината и поместим на
Дтернет страницата си, за което ще съставим протокол и ще Ви 

уведомим писмено.

С уважение,

ЖЯКОЛАИ ДИМИТ1
ЕТ Е.А ОБШ ИНА Н ЕСЕБЪ Р

.(! о

т а
___n t u t b  ьн - град световно културно наследство

8230. гр. Несебър, ул. .Еделвайс" 10. contacts@nesebar bg. www.nessebar.bg

http://www.nessebar.bg


КМ ЕТСТВО с. тънково

До
„А Н ГА РА  И Н ВЕС Т“ ЕООД

Уведомявам Ви, че във връзка с 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), Кметство с.Тънково не възразява 
срещата за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната 
среда с всички приложения към него на инвестиционно предложение за „П У П -П лан за 
застрояване за П И  с идентификатор 73571.7.22 по КК на с. Тънково, м. „К урбана“, 
Община Н есебър, за изграждане на хотел, 16 броя къщи за гости, ресторант, басейн  
и трафопост“ да се проведе на 20.09.2022г. от 10.00 часа в заседателната зала на 
Кметство с.Тънково.

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

1. Докладът за ОВОС и приложенията към него на горецитираното 
инвестиционно предложение са на разположение на интересуващите се всеки 
работен ден 8.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа в сградата на Кметство 
с.Тънково. Писмени становища могат да се представят на същият адрес или на 
срещата за обществено обсъждане.

2. След като ни представите обява за провеждане на общественото обсъждане на 
инвестиционно намерение за „П У П -П лан за застрояване за ПИ с 
идентификатор 73571.7.22 по КК на с. Тънково, м. „К урбана“, О бщ ина  
Несебър, за изграж дане на хотел, 16 броя къщ и за гости, ресторант, басейн
и траф опост“, изготвена съгласно Приложение №3 от НУРИОВОС, имаме 
ангажимент да я поставим на обществено достъпно място в сградата на 
кметството, за което ще съставим протокол и ще Ви уведомим писмено.

?

Дата: 12.08.2022 г. Кмет на



B u rga s24@ 24chasa .bg

24 часа ВТОРНИК. 16 АВГУСТ 2022 г. БУРГАС, я м б о л  и с л и в е н  11

Деца и възрастни над 60 г. 

ТОНИ ЩИЛИЯНОВА_______

Увеличение на па
циентите, приети след 
удавяне, отчитат реа- 
ниматорите от УМ- 
БАЛ - Бургас. От бол
ницата са категорични, 
че инцидентите в море
то и в басейни по курор
тите това лято са пове
че, отколкото минало
то.

Специалистите от от
делението по реанима
ция най-често приемат 
след удавяне деца, тий
нейджъри и възрастни 
над 60 г., сред които 
преобладават чужден
ците и туристите от въ
трешността на страна
та. Те

не се
съобразяват 
с опасностите 
на морето и 
надценяват 
силите си
Хора на средна въз

раст, както и бургаз
лии попадат в болница
та по-рядко, показва 
стастиката в най-голя-

на морето. СНИМКА: ЕЛЕНА ФОТЕВА
Реаниматори от УМБАЛ - Бургас, спасиха 4-годишно 

дете, почти удавено в байсен.

вече се давят това лято 
в морето, и в басейните, 
нари в Бургас спасиха 

годишно, прието в кома
Медиците с призив към  родителите: 
Не играйте карти, а бъдете нащ рек 
всяка секунда. Ако детето е тихо 
във водата, реагирайте веднага
мата бургаска болни
ца.

Само преди броени 
дни лекарите от отде
лението спасиха 4-го- 
дишно момиченце, по
чти удавено в басейн в 
един от курортните 
комплекси по Южното 
Черноморие.

Извадено е от 
водата без 
дишане и със 
спряло сърце
По време на реанима

цията на място сърцето 
тръгва и спира няколко 
пъти, а в болницата де
тето е прието в кома.

Реаниматорите от УМ- 
БАЛ - Бургас, правят 
всичко възможно, за да 
го стабилизират и вър
нат към живота, макар 
че първоначалните 
прогнози никак не били 
добри.

За щастие, момичен
цето вече е извън опас-

ДИМЧО РАЙКОВ__________________

Все повече заведения в Езургас 
се замислят да изхвърлят пласт
масовата си посуда. Освен от ек
ологични съображения, това им 
носи удостоверение „Син етикет", 
което ги включва безплатно в 
различни презентации, туристи
чески маршрути и рекламни кам
пании на общината.

Кампанията „Син етикет“ е 
част от проекта „Повишаване на 
знанията за състоянието hei мор
ската среда“, която кметството 
изпълнява в партньорство с Уни
верситета „Проф. д-р Асен Злата- 
ров“ по Програмата за морско 
дело и рибарство.Тази инициати
ва има за цел да отличи и поощ
ри местата за хранене и развле
чения, където не се предлагат 
пластмасови продукти за едно
кратна употреба.

За получаване на „Син етикет“ 
се изисква само собственикът да 
подаде заявка до общината, че е 
премахнал пластмасовите чаши, 
вилици, лъжици, чинии и сламки. 
После се прави проверка на мя
сто, за да се потвърди.

Две популярни заведения в 
Бургас вече получиха етикета. 
Водата и всички безалкохолни 
напитки, които се предлагат там, 
са в стъклени бутилки, а храната 
и напитките за вкъщи се постав
ят само в биоразградиМи опаков
ки и рециклируеми торбичк/i.

Да последват примера на ме
стата за развлечение със „Син 
етикет“, са се настроили много 
заведения поради факта, че във

„Син етикет“ за заведния, 
които се разделят с пластмасата

Общината ги включва безплатно в 
презентации и туристически маршрути

време на криза ще получат без
платна реклама и така ще увели
чат клиентите си.

Междувременно в Бургас 9 
училища и три детски градини 
решиха да подобрят екологично
то си образование, като се вклю
чат в специален проект за прове
ждане на различни инициативи 
за опазване на околната среда.

Те ще са в 6 образователни про
грами по модулите „Вода. почва, 
въздух", „Енергия и климат“. 
„Биоразнообразие“, „Потребле
ние и отпадъци“, „Общество и 
околна среда“ и „Технологии и 
екология“. В обучението ще се 
ползва и опитът на Норвегия, 
която е партньор в него чрез ор
ганизацията Prios Kompetanse.

ност и е изписано от от
делението, коментира 
пиарът на болницата 
Юлия Андреева.

Лекарите призовават 
родителите да не остав
ят малките деца без над
зор дори и за секунди, 
независимо дали се на
мират на морето, или на 
басейн. Вместо да игра
ят на карти, да четат 
книга или да разговарят 
с приятели, родителите 
трябва да са нащрек и

да реагират 
веднага, ако 
децата станат 
тихи и не мърдат 
във водата
Обикновено малките 

играят шумно и са ак
тивни, ако затихнат, то
ва е сигнал, че нещо мо
же да не е наред, обясня
ват медици. И допълват, 
че след воден инцидент

наблюдението от реани- 
матор е задължително, 
тъй като има риск от 
късни усложнения, оток 
и инфекции на белите 
дробове.

Шест са жертвите на 
морето от началото на 
лятото по Южното Чер
номорие, а десетки са би
ли спасени, понякога и с 
помощта на други пла- 
жуващи. Още в началото 
на юли станаха първите 
фатални инциденти, ко- 
гато двама мъже на 36 и 
60 г. се удавиха в Синемо
рец и Несебър. През ав
густ, когато излизат 
опасни течения и мъртво 
вълнение, Слънчев бряг 
се удави молдовец, а в 
Ахтопол загинаха двама 
българи на 24 и 32 г., опи
тали да спасят друг да
вещ се мъж в бурното 
море. Една жена се удави 
в Приморско.

БУРГАС - Тони Щилиянова - 0885 252 462, Димчо Райков - 0888 462 107, Елена Фотева - 0885 252 452 
РвШАМЛ БУРГАС 8000, ул. „Успенска“ №?8, тел. 0889 81 00 88. 0888 75 95 32 burgasconsultT@ vgb.bg;

burgasconsult2@vgb.bg

ОБЯВА
„АНГАРА ИНВЕСТ“ ЕООД,

сьс седалище гр. Несебър 8240, ККСлънчев бряг“, хотел „Байиал“ 

На основание чл.97, ал.4 вьв връзка с чл.81, ап.1, т.2 от За
кона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заин
тересувани физически и юридически лица, че са организирани 
срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въз
действието върху околната среда /ОВОС/ с всички приложения 
към него за инвестиционно предложение: „ПУП-План за застро
яване за ПИ с идентификатор 73571.7.22 по КК на с. Тънково, 
м. „Курбана“ , Община Несебър, за изграждане на хотел, 16 
броя къщи за гости, ресторант, басейн и трафопост“ .

Срещите за обществено обсъждане ще се проведат както следва:
- На 20.09.2022 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Кметство 

с. Тънково с адрес: с.Тънково
- На 20.09.2022 г. от 11.00 часа в заседателната зала на отдел 

„Екология“ към Община Несебър, с адрес: гр. Несебър, ж-к „Мла
дост“ №62 Г

Докладът за 0B0C и приложенията към него, в т.ч. Доклад за 
оценка на степента на въздействие върху защитена зона BG0002043 
„Емине“ по Директивата за опазване на дивите птици са на разполо
жение на интересуващите се всеки работен ден от 8.00 до 12.00 часа 
и от 13.00 до 17.00 часа както следва: в сградата на Община Несебър, 
на адрес: гр. Несебър, ж-к „Младост“ №62 Г, отдел „Екология“; в сгра
дата на Кметство с. Тънково; в сградата на РИОСВ-Бургас, с адрес: 
ж.к. „Лазур“, ул. „Перущица“ 67 и на адреса за контакти на Възложи
теля: гр. Бургас 8000, ул. „Любен Каравелов“ №12, ет.2, офис №2.

Писмени становища могат да се представят в деловодствата на 
РИОСВ-Бургас, с адрес: ж.к. „Лазур“ ул. „Перущица" 67; Общи
на Несебър на адрес: гр. Несебър, ж-к „Младост“ №62 Г; Кметство 
с.Тънково и на адреса за контакти на „АНГАРА ИНВЕСТ“ ЕООД, гр. 
Бургас 8000, ул. „Любен Каравелов“ №12, ет.2, офис №2, или на сре
щите за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на 
възложителя: Щерьо Черногоров, тел: 0885760097.

mailto:Burgas24@24chasa.bg
mailto:burgasconsult2@vgb.bg


..АНГАРА ИНВЕСТ” ЕООД

До
Кмета на 
Община Несебър

Относно: инвестиционно намерение за „ПУП-План за застрояване за ПИ с идентификатор 
73571.7.22 но КК на е. Тънково, м. „Курбана“, Община Несебър, за изграждане на хотел, 16 
броя къщи за гости, ресторант, басейн и трафопост“

fjgfc ОБЩИНА НЕСЕБЪР

I * г .. ...

Уважаеми г-н Кмет,
Въа връзка с провеждане на обществено обсъждане на 20.09.2022г. от 11.00 часа в 

заседателната зала на отдел „Екология“, с адрес: гр. Несебър, ж-к „Младост“ №62 Г. на Доклад 
за оценка на въздействието върху околната среда с всички приложения към него (включително и 
Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитена зона (ДОСВ) BG0002043 „Емине“ 
по Директивата за опазване на дивите птици) на инвестиционно намерение за „ПУП-План за 
застрояване за ПИ с идентификатор 73571.7.22 и® ЕЖ на с. Тънеше®, м. „Курбана“, Община 
Несебър, за изграждане на хотел, 16 броя къщи за гости, ресторант, басейн н трафопост“, 
приложно внасям Ви обява за общественото обсъждане, публикувана във вестник ”24 часа”, 
бр.193 от 26.08.2022г., която да поставите на обществено достъпно място в сградата на Община 
Несебър, какго и на сайта на общината за сведение на всички заинтересовани лица.

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

Приложения:
1. Обява за общественото обсъждане на инвестиционно намерение за ПУП-План за 

застрояване за ПИ с идентификатор 73571.7.22 то КК на с. Тънково, м. „Курбана“, 
Of щнна Несебър, за изграждане на хотел, 16 броя къщи за гости, ресторант, басейн 
и трафопост“, публикувана във вестник ”24 часа”, бр.193 от 26.08.2022г.

16.08.2022г.



„АНГАРА ИНВЕСТ” ЕООД

До
Кмета на
Кметство с.Тънково

Относно: инвестиционно намерение за „ПУП-План за застрояване за ПИ с идентификатор 
73571.7.22 по КК на с. Тънково, м. „Курбана“, Община Несебър, за изграждане на хотел, 16 
броя къши за гости, ресторант, басейн и трафопост“

вия.
fleau

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Уважаеми г-н Кмет,
Въ1а връзка с провеждане на обществено обсъждане на 20.09.2022г. от 10.00 часа в 

заседателната зала на Кметство с.Тънково на Доклад за оценка на въздействието върху околната 
среда с всички приложения към него (включително и Доклад за оценка на степента на 
въздействие върху защитена зона (ДОСВ) BG0002043 „Емине“ по Директивата за опазване на 
дивите птици) на инвестиционно намерение за „ПУП-План за застрояване за ПИ с 
идентификатор 73571.7.22 по КК на с. Тънково, м. „Курбана“, Община Несебър, за 
изграждане на хотел, 16 броя къщи за гости, ресторант, басейн и трафопост“, приложно 
внасям Ви обява за общественото обсъждане, публикувана във вестник ”24 часа”, бр. 193 от 
26.08.2022г., която да поставите на обществено достъпно място в сградата на Кметство 
с.Тънково 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 ПУП-План за 

застрояване за ПИ с идентификатор 73571.7.22 по КК на с. Тънково, м. „Курбана“, 
Община Несебър, за изграждане на хотел, 16 броя къщи за гости, ресторант, басейн
и трафопост“, публикувана във вестник ”24 часа”, бр. 193 от 26.08.2022г.

уважете16.08.2022г.
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НЕСЕБЪР

Д о
„Кн Га Ра  Й Н ВЕСТ“ ЕО О Д

Относно: инвестиционно предложение „ПУП -П лан за застрояване за П И  с 
идентификатор 73571.7.22 по КК на с. Тънково, м. „К урбана“, О бщ ина  
Несебър, за изграждане на хотел, 16 броя къщи за гости, ресторант, басейн и
граф злост“

П РО ТО КО Л

Днес, 17 .С 5 2022 г., на основание чл.17, ал.1, т.З от НУРИОВОС беше поставено 
на информационното табло на Община Несебър и на интернет страницата на 

за. сведение на всички заинтересовани лица съобщение за провеждане 
да сбществено обсъждане на инвестиционно намерение със следния текст:

СЪ О БЩ ЕН И Е

.ГАРА ИНВЕСТ” ЕООД, със седалищ е гр. Н есебър 8240, К К  „Слънчев
бряг *, хо гал „В айкал“

основание чл.97, ал.4 във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на 
' с;ста УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически 

че са организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на 
в .здействието върху околната среда /ОВОС/ с всички приложения към него за 

гснно предложение: „П У П -П лан за застрояване за П И  с
зкатор 73571.7.22 по КК на с. Тънково, м. „К урбана“, О бщ ина  

есебър, за изграждане на хотел, 16 броя къщи за гости, ресторант, басейн и 
тряфепоег

зещите за обществено обсъждане ще се проведат както следва:

,2С22г. от 10.00 часа в заседателната зала на Кметство с.Тънково с
ад рее: с. Гъ ово

,Е022г. от 11.00 часа в заседателната зала на отдел „Екология“ към 
фебър, с адрес: гр. Несебър, ж-к „Младост“ №62 Г

ТВОС и приложенията към него, в т.ч. Доклад за оценка на степента 
е гвие върху защитена зона BG0002043 „Емине“ по Директивата зач вле

опазване н
работен

дивите птици са на разположение на интересуващите се всеки 
зт 8.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа както следва: в

'СТТ
Община Несебър, на адрес: гр. Несебър, ж-к „Младост“ №62 Г, 

к тия“; в сградата на Кметство с.Тънково; в сградата на РИОСВ-Еко

НЕСЕБЪР - град световно културно наследство
8230. гр. Несебър, ул. .Еделвайс" 10. contacts@nesebar bg, www.nessebar.bg

http://www.nessebar.bg


о б щ и н а _______

НЕСЕБЪР
адрес: ж.к. „Лазур“, ул. „Перущица“ 67 и на адреса за контакти на Възложителя: 
гр.Бургас 8000, ул. „Любен Каравелов“ №12, ет.2, офис №2.

Писмени становища могат да се представят в деловодствата на РИОСВ-Бургас, с 
адрес: ж.к. „Лазур“, ул. „Перущица“ 67; Община Несебър на адрес: гр.Несебър, 
ж-к „Младост“ №62 Г; Кметство с.Тънково и на адреса за контакти на „АНГАРА 
PIHBECT” ЕООД, гр.Бургас 8000, ул.„Любен Каравелов“ №12, ет.2, офис №2, 
или на срещите за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: Щерьо 
Черногоров, тел: 0885760097.

С  уважение,

КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА 
Н-К ОТДЕЛ „ЕКОЛОГИЯ”

8230. гр. Несебър, ул. „Еделвайс110. contacts@nesebar.bg, www.nessebar.bg

НЕСЕБЪР - град световно културно наследство

mailto:contacts@nesebar.bg
http://www.nessebar.bg
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ОБЯВА
. АНГАРА ИНВБСТ*' ЕООД със седалище гр. Несебър 8240, КК „Слънчев бряг“ , хотел 
„Вайкал'
На основание чл.9? ал 4 във връзка с чл 81. ал 1. т.2 от Закона за опазване на околната среда 
УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица че са организирани срещи за 
обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда Ю8 0 0  с 
всички приложения към него за инвестиционно предложение „ПУП-План за застрояване за ПИ с 
идентификатор 73571.7,22 no КК на с. Тънково, м. „Курбана1, Община Несебър, за 
изграждане на хотел. 16 броя къщи за гости, ресторант, басейн и трафопост“ .
Срещите за обществено обсъждане ще се проведат както следва 

На 20.09 2G22r, от 10 00 часа е заседателната зала на Кметство с Тънково с адрес с Тънково 
- На 20.09.2022г. от 11.00 часа в заседателната зала на отдел .Екология“ към Община Несебър, с 
адрес гр Несебър, ж-к Младост" №62 Г
Докладът за 08QC и приложенията към него, в тч. Доклад за оценка на степента на въздействие 
вьрху защитена зона BGGG02043 Емине ло Директивата за опазване на дивите птици са на 
разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8 00 до 12 00 часа и от 13 00 до 17 00 
часа както следва в сградата на Община Несебър, на адрес гр Несебър, ж-к Младост №62 Г. 
отдел Екология в сградата на Кметство с Тънково в сградата на РИОСВ-Бургае с адрес ж к 
Лазур ул Перущица 67 и на адреса за контакти на Възложителя гр Бургас 8000. ул Любен 

Каравелов’ №12 ет2, офис №2
Писмени становища могат да се представят е деловодствата на РИОСВ-Бургае. с. адрес ж.к. 
.Лазур' ул Лерущица 67 Община Несебър на адрес гр Несебър, ж-к Младост' № 62 
Кметство с Тънково и на адреса за контакти на АНГАРА ИНВЕСТ” ЕООД, гр Бургас 8000 ул 
.Любен Каравелов" №12, вт2. офис №2. или на срещите за обществено обсъждане 
За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя Щерьо Черногоров. тел. 
0885760097

обяви и съобщения

03 08.2022Г На основание чл.4. an J от НУРИОВОС. 
Община Несебър, уведомява всички заинтересувани 
физически и юридически лица че има има

Извършване на дезинсекционни и
дератизационни обработки през
месец юли 2022г

Община Несебър информира гражданите и гостите на 
територията на общината, че през месец юли в 

периода 12 07 2022 г -2 6 .0 7  2022 г. са извършени



Относно: инвестиционно предложение „ПУП -П лан за застрояване за П И  с 
идентификатор 73571.7.22 по КК на с. Тънково, м. „К урбана“, О бщ ина Н есебър, за 
изграждане на хотел, 16 броя къщи за гости, ресторант, басейн и траф опост“

П РО ТО КО Л
Днес, 17.08.2022 г., на основание чл.17, ал.1, т.З от НУРИОВОС беше 

поставено на информационното табло на Кметство с.Тънково за сведение на всички 
заинтересовани лица съобщение за провеждане на обществено обсъждане на 
инвестиционно намерение със следния текст:

СЪ О БЩ ЕН И Е
„А Н Г а РА  И Н В Е С Т ” ЕООД, със седалищ е гр. Н есебър 8240, КК „С лънчев бряг“,
хотел ..Вайкал“
На основание .97, ал.4 във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната 
среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че са 
организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието 
върху околната среда /ОВОС/ с всички приложения към него за инвестиционно 
преди зжение: „ПУП-План за застрояване за ПИ с идентификатор 73571.7.22 по КК  
на е Тънково, м. „К урбана“ , О бщ ина Несебър, за изграж дане на хотел, 16 броя  
къщи зя гости, ресторант, басейн и траф опост“.
Срещите за обществено обсъждане ще се проведат както следва:
- На 20.09.2022г. от 10.00 часа в заседателната зала на Кметство с.Тънково с адрес:
с.Тънково
- На 20.09.2022i|. от 11.00 часа в заседателната зала на отдел „Екология“ към Община 
Несебър, с адрес!: гр. Несебър, ж-к „Младост“ № 62 Г.
Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. Доклад за оценка на степента на 
въздействие върху защитена зона BG0002043 „Емине“ по Директивата за опазване на 
дивит з птици сд на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8.00 до 
12.00 L и or -3.00 до 17.00 часа както следва: в сградата на Община Несебър, на 
адрес: гр Несебър, ж-к „Младост“ №62 Г, отдел „Екология“; в сградата на Кметство 
с.Тън :гво; в  сградата на РИОСВ-Бургас, с адрес: ж.к. „Лазур“, ул. „Перущица“ 67 и на 
адреса са контакти на Възложителя: гр.Бургас 8000, ул. „Любен Каравелов“ №12, ет.2, 
оф: с №2.
Пие: становища могат да се представят в деловодствата на РИОСВ-Бургас, с адрес:
ж.к. „Лазур“, ул „Перущица“ 67; Община Несебър на адрес: гр.Несебър, ж-к „Младост“ 
№62 Г; Кметство с.Тънково и на адреса за контакти на „АНГАРА ИНВЕСТ” ЕООД, 
гр.Бургас 8000, ул.„Любен Каравелов“ №12, ет.2, офис №2, или на срещите за
общ е •: сено обсъждане.
За кс сгтакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: Щерьо Черногоров,
сек, 0385 760097 '

Кмет на с. Тън


