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„САНТА МАРИНА“ АД
Адрес: гр. София, бул. .. Черпи Връх" Лг 51Б

ДО
ПАВЕЛ МАРИНОВ 
ДИРЕКТОР НА РИОСВ БУРГАС 
УЛ. „ПЕРУЩИЦА“ №67, ЕТ.З 
ГР. БУРГАС

ОТНОСНО: Мястото, датата и часа за провеждане на срещата/срещите за 
общественото обсъждане на ДО ВОС за инвестиционно предложение: „ Изграждане на 
сгради за отдих и курорт, КОО и трафопостове в поземлени имоти с идентификатори
67800.36.22 и 67800.36.23 по КККР на гр. Созопол, м. „ Света М арина“, община Созопол ", 
с възложител: „ САНТА МАРИНА “ АД

УВАЖАЕМИ Г-Н МАРИНОВ,
След получен отговор от Община Созопол с писмо техен Изх.№  26-00-90- 

1/24.01.2023 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 и курорт, КОО и трафопостове в поземлени имоти с идентификатори
67800.36.22 и 67800.36.23 по КККР на гр. Созопол, м. „Света Марина“, община 
Созопол”.

Общественото обсъждане ще се състои на 27.02.2023 г. (понеделник) от 11:00 часа, 
в сградата на Народно читалище „Отец Паисий 1896“, на адрес: град Созопол, "Аполония" 
№ 1.

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 на интернет страницата на „МУЛТИ ЕКО 
КОНСУЛТ“ ООД на адрес: https://\vww.multi-ecoconsult.com/bg/obyavi, както и в онлайн 
изданието на вестник „АЛО.БГ” на адрес: https://>vww.alo.bg/8548249?eact=:i

Адрес за кореспонденция: гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ срещу №46;

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Писмо до Община Созопол с техен вх.№ 26-00-90 19.01.2023 г.;
2. Писмо от Община Созопол с техен изх.№ 26-00-90-1/24.01.2023 г.;
3. Копие от обявление с №: 8548249, публикувана във вестник „Ало Б Р ‘ от 25 01.2023 

г. /онлайн издание/;
4. Копие от обявата и съобщението, за общественото обсъждане на електронен 

носитег

за „МУЛТИ ЕКО КОНСУЛТ“ ООД;

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

С уважение....,. Дата: 26.01.2023 г.
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30* гр. Созопол
ДО .... ............
„МУЛТИ ЕКО КОНСУЛТ“ ООД 
УЛ.“ИВАН БОГОРОВ“ № 46 
ГР.БУРГАС

УВАЖАЕМИ Г-Н СОТИРОВ,

Във връзка с Ваше писмено искане Вх.№ 26-00-90/19.01.2022год. 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 за 
изграждане на: „Изграждане на сгради за отдих и курорт, КОО и трафопостове в поземлени имоти 
с идентификатори 67800.36.22 и 67800.36.23 по КККР на гр. Созопол, м. „Света Марина", община 
Созопол", с възложител: „ САНТА МАРИНА “ АД потвърждаваме дата 27.02.2023год., от 11,00ч. 
с сградата на Народно читалище “Отец Паисий 1896 “-гр. Созопол.

УведомяЕаме, че Доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) за 
инвестиционно предложение за изграждане на: „Изграждане на сгради за отдих и курорт, КОО и 
трафопостове в поземлени имоти с идентификатори 67800.36.22 и 67800.36.23 по КККР на гр. 
Созопол, м. „Света Марина", община Созопол”, с възложител: „ САНТА МАРИНА “ АД е качен на 
официалния сайт на Община Созопол на 23.01,2023год.

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ
км е т  на  ОБЩ И1^еоас

8130,у . Созопол, WI. "Хап Крум”№ 2. тел.: +359 550 2 57 01 факс:+359 550 2 24 38 
е -  mail: ob3htina@soz.opol.bg, yveb-site: unvw. sozonol.he
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МРИОСВ: ПД-М  77 Проект М: 101

„САНТА МАРИНА“ АД
Адрес: гр. София, бул.Черни Връх" Л5? МБ

ДО
ТИХОМИР ЯНАКИЕВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ 
УЛ. „ХАН КРУМ“ №2 
ГР. СОЗОПОЛ

ОТНОСНО: Писмени 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 за изграждане на: „Изграждане на 
сгради за отдих и курорт, КОО и трафопостове в поземлени имоти с идентификатори 67800.36.22 
и 67800.36.23 по КККР на гр. Созопол, м. „Света Марина", община Созопол ", с възложител: 
„САНТА МАРИНА" АД

УВАЖАЕМИ Г-Н ЯНАКИЕВ,

На основание чл.16 от НУРИОВОС РИОСВ-Бургас определя, като засегната Община 
Созопол, с която да се организират от Възложителите обществени обсъждания на Доклад за оценка 
на въздействието върху околната среда (ДОВОС) за инвестиционно предложение: „Изграждане на 
сгради за отдих и курорт, КОО и трафопостове в поземлени имоти с идентификатори
67800.36.22 и 67800.36.23 по КККР на гр. Созопол, м. „Света Марина“, община Созопол”.

С настоящето писмено искане до Кмета на Община Созопол предлагаме срещата с 
обществеността на гр. Созопол да се състои на посочено от Общината място, от 11:00-12:00 часа на 
дата 24.02.2023 г. или 27.02.2023 г., която да потвърдите писмено или предложите друг вариант, 
както и достъп до доклада за ОВОС и мястото и времето за предоставяне на писмени становища и 
за изразяване на становища в рамките на всеки работен ден.

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

Моля за писмено потвърждение от Ваша страна за мястото, датата и часът на срещата за 
обществено обсъждане и достъпа до материалите в 5 дневен срок от получаване на настоящето 
писмо.

Адрес за кореспонденция: гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ срещу №46;
за „МУЛТИ ЕКО КОНСУЛТ“ ООД;

О Б Щ И Н А  С О ЗО П О Л  ---- 1
_____ гр.Созопол 8130

Р егистрационен индекс
у о /  /д  j~ j>

бн индекс и д а т а

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 по оценка степента на въздействие върху защитените зони;
3. Писмо с и з х .№  ПД-3177( 13)/21.12.2022г.;
4. Пълномощно

Информациятарти^на в приложението, е представена на хартиен и електронен носител!

mailto:d.sotirov@multi-ecoconsult.com
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ОБЯВЛЕНИЕ

„САНТА М АРИНА“ АД сьс седалище и адрес па управление гр София, бул. „Черни 
Връх" .V? 51Б, на основание чл.97, ал.4 във връзка с чл.81, ад.1, т.2 от Закона за опазване 
на околнаm среда, УВЕДОМЯВАТ всички заинтересувани физически н юридически 
лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на 
въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за 
инвестиционно предложение за изграждане: „Изграждане на сгради за отдих и курорт, 
КОО н трафопостове в поземлени имоти с идентификатори 67800.3622  и 67800.36.23 по 
КККР на гр. Созопол, м. „Света Марина".

Срещ ата ше се проведе на 2~.02.2023 г. (понеделник) от 11:00 часа, в сградата на 
Народно читалищ е „О тец Паисий 1896“ , на адрес: град Созопол, " Аполоння” Да1.

Докладът по ОВОС и приложенията към него, са на разположение на интересуващите се 
всеки работен ден от 09:00 до 12:00 часа и от 13.00 до 17.00 часа в сградата на Община 
Созопол, РИОСВ-Бургас н на адрес гр. Бургас, уд. ..Иван Богоров' срещу №46 - Офис
„МУЛТИ ЕКО КОНСУЛТ* ООД

Докладът по ОВОС. е достъпен н на интернет страницата на компетентния орган по 
околна среда на адрес: httpv^riosvbs.com/. на интернет страницата на Община Созопол 
на адрес: httpv/'sozopol.bg и на интернет страницата на ..МУЛТИ ЕКО КОНСУЛТ' ООД 
на адрес: http; \\лзлу.ши1ц-есосопш1т.сот^хЬуау>

Писмени становища, могат да се представят в Общинска администрация Созопол и 
РИОСВ-Бургас на посочените по-горе адреси или на срещата за обществено 
обсъждане. Лице за контакти по общественото обсъждане, от страна на възложителите. 
Димитър Сотиров, тел. +359 899 914 040; e-gyyl: d.sotirov'fi muhi-ecoconsuh.com

о
Инвестиционно предложение

Обява №: 8548249
Местоположение: град Созопол, област Бургас

Актуализирана днес. Валидна още 59 дни.

f j )  Направи първа 
безплатна

Преглеждания днес 
( 8)

П*ПГ Промотирай с VIP 
1ЯЯС или ТОП

Q  Съобщения (0)

В '  Редактирай

<8> Наблюдаващи Щ

Удължи валидност

Позиция на 
обявата

~ |  Архивирай

Допълнителна информация
„САНТА МАРИНА“ АД със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Черни Връх" № 51Б, на основание чл.97, ал.4 във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона за 
опазване на околната среда,

УВЕДОМЯВАТ всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието 
върху околната среда (ОВОС)

с всички приложения към него за инвестиционно предложение за изграждане: „Изграждане на сгради за отдих и курорт, КОО и трафопостове в поземлени имоти с 
идентификатори 67800.36.22 и 67800.36.23 по КККР на гр. Созопол, м. „Света Марина".

Срещата ще се проведе на 27.02.2023 г. (понеделник) от 11:00 часа, в сградата на Народно читалище „Отец Паисий 1896", на адрес: град Созопол, "Аполония" №1.

Докладът по ОВОС и приложенията към него, са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 09:00 до 12:00 часа и от 13.00 до 17.00 часа в 
сградата на Община Созопол,
РИОСВ-Бургас и на адрес гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ срещу №46 - Офис „МУЛТИ ЕКО КОНСУЛТ“ ООД.

Докладът по ОВОС, е достъпен и на интернет страницата на компетентния орган по околна среда на адрес: https://riosvbs.com/, на интернет страницата на Община 
Созопол на адрес: https://sozopol.bg и на интернет страницата на „МУЛТИ ЕКО КОНСУЛТ“ ООД на адрес: https://www.multi-ecoconsult.com/bg/obyavi

Писмени становища, могат да се представят в Общинска администрация Созопол и РИОСВ-Бургас на посочените по-горе адреси или на срещата за обществено 
обсъждане.

Лице за контакти по общественото обсъждане, от страна на възложителите: Димитър Сотиров, тел. +359 899 914 040; e-mail: d.sotirov@multi-ecoconsult.com

Дата на публикуване: 25.01.2023 г.
Няма коментари към обявата ▼
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