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Относно: Мястото, датата и часа за провеждане на срещата/срещите за 
общественото обсъждане на ДОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на 
сгради за отдих, курорт и допълващи дейности в поземлени имоти № 81178.8.26, 81178.8.27, 
81178.8.28, 81178.8.29, 81178.8.30, 81178.8.31, 81178.8.54, 81178.8.241 (бивш 81178.8.56), 
81178.8.58, 81178.8.63, 81178.8.238 (бивш 81178.8.65), 81178.8.239 (бивш 81178.8.66), 
81178.8.240 (бивш 81178.8.85), 81178.8.231, 81178.8.15, 81178.8.16, 81178.8.17 по плана нам.  
„Аклади“, землище гр. Черноморец, община Созопол“ с възложител “Бултравел“ ООД

УВАЖАЕМА Г-ЖО ИВАНОВА,

След получен отговор от Община Созопол с техен изх.№ 26-00-1542-1/27.09.2020 г. Ви 
уведомявам за мястото, датата и часа за провеждане на срещата за общественото обсъждане на 
ДОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на сгради за отдих, курорт и 
допълващи дейности в поземлени имоти № 81178.8.26, 81178.8.27, 81178.8.28, 81178.8.29, 
81178.8.30, 81178.8.31, 81178.8.54, 81178.8.241 (бивш 81178.8.56), 81178.8.58, 81178.8.63, 
81178.8.238 (бивш 81178.8.65), 81178.8.239 (бивш 81178.8.66), 81178.8.240 (бивш 81178.8.85), 
81178.8.231, 81178.8.15, 81178.8.16, 81178.8.17 по плана на м. „Аклади“, землище гр. 
Черноморец, община Созопол“

Общественото обсъждане ще се състои на 30.09.2020 г. от 16:00 часа в Народно 
читалище Димо Николов -

Прилагам писмото на Община Созопол за потвърждение на мястото, датата и часа за 
провеждане на срещата за общественото обсъждане на ДОВОС копия от проведената за целта 
кореспонденция и публикуване на обява в ежедневник.

Приложения:
1. Писмо до Община Созопол с техен вх.№ 26-00-1542-1/18.08.2020 г.
2. Писмо до кметство Черноморец с техен вх.№ 546/18.08.2020 г.
3. Писмо от Община Созопол с техен изх.№ 26-00-1542-1/27.09.2020 г.

Дата: 02.09.2020 г. Подпис:
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УВАЖАЕМИ! Г-Н СОТИРОВ,

Във връзка с искане Вх. № 26-00-1542/18.08.2020год. относно определяне на 
място, дата и час за провеждане на обществено обсъждане на Доклад по ОВОС за 
инвестиционно предложение “ Изграждане на сгради за отдих, курорт и допълващи 
дейности в ПИ № 81178.8.26, 81178.8.27, 81178.8.28, 81178.8.29, 81178.8.30, 81178.8.31, 
81178.8.54, 81178.8.241/бивш 81178.8.56/,81178.8.58, 81178.8.63, 81178.8.238 /бивш 
81178.8.65/, 81178.8.239/бивш 81178.8.66/, 81178.8.240 /бивш 81178.8.85/,81178.8.231. 
81178.8.15, 81178.8.16, 81178.8.17 по плана на м.“Аклади“,землище гр.Черноморец, 
община Созопол с възложител „Бултравел“ ООД определяме:
Място на провеждане : Читалище „ Днмо Николов“ -  гр.Черноморец 
Общественото обсъждане да се проведе на 30.09.2020год. от 16,00 часа.

Достъп до Доклада по ОВОС е осигурен в сградата на площад „Хан Крум“ № 2, 
гр.Созопол , Дирекция “ Устройство на територията, строителство и кадастър, отдел 
“ Инвестиционна политика и екология“ .стая № 27 в рамките на работния ден от 9,00 до 
12,00ч. и от 14,00 до 16,30часа.
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ДО
ТИХОМИР ЯНАКИЕВ 
КМ ЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ 
УЛ. „ХАН КРУМ“ №2 
ГР. СОЗОПОЛ

ОТНОСНО: Писмено искане по чл.97, ал.2 от Закона за опазване на околната 
среда във връзка с организиране на обществено обсъждане на Доклад за оценка на 
въздействието върху околната среда (ДОВОС) за инвестиционно предложение: 
„Изграждане на сгради за отдих, курорт и допълващи дейности в поземлени имоти 
№ 81178.8.26, 81178.8.27, 81178.8.28, 81178.8.29, 81178.8.30, 81178.8.31, 81178.8.54, 
81178.8.241 (бивш 81178.8.56), 81178.8.58, 81178.8.63, 81178.8.238 (бивш 81178.8.65),
81178.8.239 (бивш 81178.8.66), 81178.8.240 (бивш 81178.8.85), 81178.8.231, 81178.8.15,
81178.8.16, 81178.8.17 по плана на м. „Аклади“, землище гр. Черноморец, община 
Созопол“ с възложител “Бултравел“ ООД

УВАЖАЕМИ Г-Н ЯНАКИЕВ,

На основание чл.16 от НУРИОВОС РИОСВ-Бургас определя, като засегнати 
Община Созопол и Кметство гр. Черноморец, с които да се организират от Възложителя 
обществени обсъждания на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда 
(ДОВОС) за инвестиционно предложение: „Изграждане на сгради за отдих, курорт и 
допълващи дейности в поземлени имоти № 81178.8.26, 81178.8.27, 81178.8.28,
81178.8.29, 81178.8.30, 81178.8.31, 81178.8.54, 81178.8.241 (бивш 81178.8.56),
81178.8.58, 81178.8.63, 81178.8.238 (бивш 81178.8.65), 81178.8.239 (бивш 81178.8.66),
81178.8.240 (бивш 81178.8.85), 81178.8.231, 81178.8.15,81178.8.16, 81178.8.17 по плана 
на м. „Аклади“, землище гр. Черноморец, община Созопол“ с възложител 
“Бултравел“ ООД.

С настоящето писмено искане до Община Созопол предлагаме срещата с 
обществеността на гр. Созопол и гр. Черноморец да се състои заедно в залата на 
Кметство Черноморец -  гр. Черноморец, ул. „Оборище“ №3 от 10:00 часа на дата 
28.09.2020г., която да потвърдите писмено или предложите друг вариант, както и 
достъпът до доклада за ОВОС и мястото и времето за предоставяне на писмени 
становища и за изразяване на становища да бъде в Дирекция „Устройство на 
територията, кадастър, инвестиционна политика и екология и управление на проекти” в 
рамките на работния ден от 9:00 часа до 12:00 часа и от 14:00 часа до 16:30 часа.

Мястото, датата и часът на срещите ще бъдат оповестени чрез средствата за 
масово осведомяване или по друг подходящ начин, най-малко 30 дни до насрочената 
дата, с обява по образец по Приложение №3 от НУРИОВОС.
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Моля за потвърждение от Ваша страна за мястото, датата и часът на срещите и 
достъпа до материалите в 7 дневен срок от получаване на настоящето писмо.

Адрес за кореспонденция: гр. Бургас, ул. „Генерал Скобелев“ №6
за „МУЛТИ ЕКО КОНСУЛТ“ ООД

Лице за контакти: Димитър Сотиров, тел. +359 899 914 040
e-mail: d.sotirov@multi-ecoconsult.com

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Доклад за ОВОС с всичките приложения към него
2. Доклад за степен на въздействие върху защитените зони

С уважение
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К м етств о  "Черноморец" 
Община Созопол

Рег. номер Дата
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РОСЕН ДЕСПОВ
КМЕТ НА КМЕТСТВО ЧЕРНОМОРЕЦ 
УЛ. „ОБОРИЩЕ“ №3 
ГР. ЧЕРНОМОРЕЦ

ОТНОСНО: Писмено искане по чл.97, ал.2 от Закона за опазване на околната 
среда във връзка с организиране на обществено обсъждане на Доклад за оценка на 
въздействието върху околната среда (ДОВОС) за инвестиционно предложение: 
„Изграждане на сгради за отдих, курорт и допълващи дейности в поземлени имоти 
№  81178.8.26, 81178.8.27, 81178.8.28, 81178.8.29, 81178.8.30, 81178.8.31, 81178.8.54,
81178.8.241 (бивш 81178.8.56), 81178.8.58, 81178.8.63, 81178.8.238 (бивш 81178.8.65),
81178.8.239 (бивш 81178.8.66), 81178.8.240 (бивш 81178.8.85), 81178.8.231, 81178.8.15,
81178.8.16, 81178.8.17 по плана на м. „Аклади“, землище гр. Черноморец, община 
Созопол“ с възложител “Бултравел“ ООД

УВАЖАЕМИ Г-Н ДЕСПОВ,

На основание чл.16 от НУРИОВОС РИОСВ-Бургас определя, като засегнати 
Община Созопол и Кметство гр. Черноморец, с които да се организират от Възложителя 
обществени обсъждания на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда 
(ДОВОС) за инвестиционно предложение: „Изграждане на сгради за отдих, курорт и 
допълващи дейности в поземлени имоти № 81178.8.26, 81178.8.27, 81178.8.28,
81178.8.29, 81178.8.30, 81178.8.31, 81178.8.54, 81178.8.241 (бивш 81178.8.56),
81178.8.58, 81178.8.63, 81178.8.238 (бивш 81178.8.65), 81178.8.239 (бивш 81178.8.66),
81178.8.240 (бивш 81178.8.85), 81178.8.231,81178.8.15, 81178.8.16, 81178.8.17 по плана 
на м. „Аклади“, землище гр. Черноморец, община Созопол“ с възложител 
“Бултравел“ ООД.

С настоящето писмено искане до Община Созопол предлагаме срещата с 
обществеността на гр. Созопол и гр. Черноморец да се състои заедно в залата на 
Кметство Черноморец -  гр. Черноморец, ул. „Оборище“ №3 от 10:00 часа на дата 
28.09.2020г., която да потвърдите писмено или предложите друг вариант, както и 
достъпът до доклада за ОВОС и мястото и времето за предоставяне на писмени 
становища и за изразяване на становища да бъде в Дирекция „Устройство на 
територията, кадастър, инвестиционна политика и екология и управление на проекти” в 
рамките на работния ден от 9:00 часа до 12:00 часа и от 14:00 часа до 16:30 часа.

Мястото, датата и часът на срещите ще бъдат оповестени чрез средствата за 
масово осведомяване или по друг подходящ начин, най-малко 30 дни до насрочената 
дата, с обява по образец по Приложение №3 от НУРИОВОС.

Моля за потвърждение от Ваша страна за мястото, датата и часът на срещите и 
достъпа до материалите в 7 дневен срок от получаване на настоящето писмо.
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Адрес за кореспонденция: гр. Бургас, ул. „Генерал Скобелев“ №6
за „МУЛТИ ЕКО КОНСУЛТ“ ООД

Лице за контакти: Димитър Сотиров, тел. +359 899 914 040
e-mail: d.sotirov@multi-ecoconsult.com

ПРИЛ ОЖЕНИЕ: 1. Доклад за ОВОС с всичките приложения към него
2. Доклад за степен на въздействие върху защитените зони
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