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Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас
Изх. № ПД-2518 (ю)
ГР. БУРГАС 11

„ЕРАКЛЕАПОНТИКА ЕМОНА" ЕООД Г Ш ОВДИНДЙ«*
ЧРЕЗ ВЛАДИМИР ПАВЛОВ ПАВЛОВ *
ГР. СОФИЯ, УЛ. „ДАМЯН ГРУЕВ" № 56
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КОПИЕ ДО
I/ОБЩИНА НЕСЕБЪР

КМЕТСТВО С. ЕМОНА
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН" - ВАРНА

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на водовземно
съоръжение в ПИ № 27454.501.291 по КК на с. Емона, община Несебър, област Бургас" с
възложител: „Ераклеа Понтика Емона" ЕООД

След преглед на представената информация с вх. № ПД-2518/21.09.2017 г. и допълнителна
информация 13.10.2017 г. 14.11.2017 г. и 15.11.2017 г. приемаме същата за информиране на
компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на
околната среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
/НУРИОВОС/ и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване
на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с
предмета и целите на опазване на защитените зони.

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС, чл.5, ал.1 от НУРИОВОС и чл. 40, ал. 2 от
Наредбата по ОС, Ви указваме следното:

/. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната
среда (ЗООС):

От представената информация става ясно, че предвиждате изграждане на водовземно
съоръжение - един тръбен кладенец в ПИ № 27454.501.291 по КК на с. Емона, община Несебър,
област Бургас, с цел обслужване нуждите за битово водоснабдяване на изграден в съседен имот
семеен хотел /ПИ № 27454.501.71 по КК/, с Разрешение за строеж № 3/05.08.2009 г.

Имотът предмет на инвестиционното предложение е с обща площ 691 кв.м., трайно
предназначение на територията: „Урбанизирана", с начин на трайно ползване: „Незестроен имот
за жилищни нужди".

От придружаващите документи по §1 т. 20 от ДР на ЗООС за доказване качество на
Възложител на инвестиционно предложение, сте представили нотариално заверена Декларация
за съгласие от дата 20.09.2017 г. и Нотариален акт покупко-продажба на недвижим имот № 186,
том 35, дело 6692, Дв.вх. рег. № 11084 от 21.12.2013 г., включително и скица на имота, от което е
видно, че няма пречки да бъдете възложител на процедурата по преценяване необходимостта от
ОВОС.

Информираме Ви, че при направена проверка по чл. 4а от НУРИОВОС съгласно писмо с изх.
№ 05-10-93/2/12.10.2017 г. на директора на Басейнова дирекция „Черноморски район" с център
Варна се констатира, че инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ и
постигане на целите на околната среда при спазване на определени условия, посочени в
становището.
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На този етап може да бъде определено, че предвидените от Вас дейности, попадат в обхвата
на т. 2, буква „г" от Приложение 2, към чл. 93, ал, 1, т, 1 и 2 на ЗООС. Съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2
инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на
оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

//. По отношение на изискванията на чл, 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Въз основа на предоставената от възложителя информация и на направената справка се
установи, че ПИ № 27454.501.291 по КК на с. Емона, община Несебър не попада в границите на
защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии, но попада в
защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) -
защитена зона ВО00002043 „Емине" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-
560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 69/2009 г.), изм. Заповед №
РД-76/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.).

При извършена проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, във връзка с чл. 2, ал. 2 от
Наредбата за ОС се установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на
дейностите в защитена зона ВС00002043 „Емине" за опазване на дивите птици, определен със
заповедта й за обявяване и изменение.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация
(КВС/КК, горска карта) и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по
Черноморското крайбрежие, е установено, че площта няма характеристика на пясъчни дюни.
Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-
299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище
по смисъла на §25, ал.З на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал, 1, т. 1 от Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за
ОС и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на
горецитираната защитена зона по реда на чл, 31,ал, 1 от Закона за биологичното разнообразие.

Ш, Указания за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта от
извършване на ОВОС:

За извършване на преценката е необходимо да извършите описаните по-долу действия и да
представите следната информация в РИОСВ - Бургас:

1. Документи, доказващи осигуряването на обществен достъп и писменото уведомяване на
съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства, в съответствие
с разпоредбите на чл. 6, ал. 9 от НУРИОВОС.

2. Да изготвите пълна информацията по приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС за
цялостното инвестиционно намерение, като за изясняване на обществения интерес осигурите
обществен достъп до същата. Обръщаме Ви внимание във връзка с чл. 82, ал. З от ЗООС когато
за осъществяването на инвестиционно предложение трябва да се развият и други, свързани с
основния предмет на оценката спомагателни или поддържащи дейности (времени пътища, ВиК
връзки и др.), всички дейности се включват в изискващата се оценка, независимо дали
самостоятелно попадат в обхвата на приложение 1 и 2 от ЗООС.

3. Достъпът до изготвената информация от Ваша страна може да бъде осигурен чрез поставяне
на съобщение на интернет страница Ви и/или по друг подходящ начин за най-малко 14 дни за
изразяване на становища от заинтересувани лица.

4. Преди внасяне на искането до РИОСВ-Бургас, е необходимо да предоставите копие от
приложение № 2 на хартиен и електронен носител на община Несебър и кметство с. Емона с
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приложената обява към настоящото писмо, за изпълнение на ангажимента от тяхна страна
свързан с чл. 6, ал. 9 от НУРИОВОС.

5. След изтичане на 14-дневния срок, възложителят на инвестиционното предложение,
уведомява компетентният орган РИОСВ-Бургас, като подава искане за преценяване на
необходимостта от извършване на ОВОС, с приложенията към него и представя доказателства за
осигурения обществен достъп до информацията по приложение № 2, също така представя
информация относно обществения интерес, ако такъв е бил проявен. Изготвената информация по
Приложение № 2 от НУРИОВОС се внася на едно гише в РИОСВ Бургас в един екземпляр на
хартиен и един екземпляр на електронен носител;

Обръщаме внимание на община Несебър и кметство с. Емона, предвид изискванията на чл.
6, ал. 9 от НУРИОВОС, да осигурят обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни,
като поставят съобщение на интернет страницата си (ако има такава) и на обществено
достъпно място в сградата на общината за изразяване на становища от заинтересувани лица.
В срок до 3 дни след изтичане на определения срок, Община Несебър и кметство с. Емона
изпращат служебно резултатите от обществения достъп в РИОСВ Бургас, в т.ч, и начина на
тяхното осигуряване по образец съгласно приложение № 7 от НУРИОВОС.

6. Към искането трябва да бъде приложен и документ за платена такса от 500 лв, съгласно чл.1,
ал. 5, т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ (ПМС 136/от
19.05.201 1г, дв бр.39/2011, изм. доп., бр. 73/2012, изм. доп., бр.94/2012), по банкова сметка.

): ВС288ОМВ91303137007401
В1С код на банката: 8ОМВВС8Р

Общинска банка - за РИОСВ - Бургас
Приложение:
• приложение № 2, към чл.6 от НУРИОВОС;
• писмо за обява до общи/на и кметства;
• Приложение №7 до община и кметства;

С уважение:
ИНЖ. ТОНКА
ДИРЕКТОР НА РИО^СВ- БУРГАС
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