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РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  
Министерство  на  околната  среда  и  водите  

Регионална  инспекция  по  околната  среда  и  водите  - Бургас  

изх.№тІДј-З191- І ,) №  IIД  ~ 3191 ^~/~ 	1~ь, С  1. 

ГР. БУРГА~ 

ДО  
ОГНЯН  СТЕФАНОВ  

ГР. НЕСЕБЪР  

КОIIИЕ  ДО: 
ОБIЦИНА  IЕСЕБЪР  

ОТНОСНС~• инвестиционно  предложение  „Изграждане  на  три  вилни  сгради  в  имот  №  51500.63.37, 
местност  „1И~3джекьойско  блато/Полугодно", гр. Несебър, община  Несебър", с  възложители: Огнян  
Стефанов  и  Филка  Стефанова  

След  преглед  на  представената  информация  с  уведомление  за  инвестиционно  предложение  с  
вх. №  ПД-319ll14.12.2018 г., приемаме  същата  за  информиране  на  компетентния  орган  по  околна  
среда  по  с  исъла  на  чл. 95, ал. 1 от  Закона  за  опазване  на  околната  среда  (ЗООС) и  чл. 4, ал. 1 от  
Наредбата  а  условията  и  реда  за  извършване  на  оценка  на  въздействието  върку  околната  среда  
(НУРИОВ  С) 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  (Наредба  за  ОС). 
На  основание  чл. 93, ал. 1, т. 1 от  ЗООС, чл.5, ал.1 от  НУРИОВОС  и  чл. 40, ал. 2 от  Наредбата  за  

ОС, Ви  указваме  следното: 

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

От  представената  информация  става  ясно, че  предвиждате  изграждане  на  три  вилни  сгради  с  
капаqитет  в  имот  №  51500.63.37, местност  „Инджекьойско  блато/Полугодно", гр. Несебър, община  
Несебър, при  следните  показатели  на  застрояване: плътност  на  застрояване  - 30%, озеленяване  - 
50% и  височина  10м. Водоснабдяването  на  имота  е  предвидено  да  се  осъществи  от  съществуващ, 
уличен  водопровод,посредством  водопроводно  отклонение.За  отвеждането  на  отпадните  води  ще  
се  изграді  канализационна  мрежа  с  включване  към  съществуващата  канализация  в  района. За  
транспортігото  обслужване  ще  бъде  използвана  съществуваща  пътна  инфраструктура. Имоrьт  е  с  
площ  9985 кв.м. 

С  Регtrение  №БС-273-ПР/2004г. на  Директора  на  РИОСВ  - Бургас  за  преценяване  на  
необходимостга  от  извършване  на  оценка  на  въздействието  върку  околната  среда  /ОВОС/ е  
постановено  да  не  се  извършва  ОВОС  за  инвестиционно  предложение: „Изграждане  на  вакадионно  
селище, имот  №  063025, гр. Несебър, местност  „Инджекьойско  блато/Полугодно", община  
Несебър" с  възложител: Филка  Стефанова. Съгласно  чл.93, ап.8 от  ЗООС, е  изтекъл  5 годишния  
срок  на  правно  действие  на  Решение  №  БС-273-ПР/2004г. за  преценяване  на  необходимостга  от  
извършване  на  оценка  на  въздействието  върху  околната  среда, тьй  като  не  са  представени  
доказателства  за  реализация  на  инвестиционното  предложение. 
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С  решение  от  №13/29.12.2004г. на  комисията  по  чл.17, ал.1 от  3003 е  променено  
предназначението  на  имота. Цитираното  решение  е  загубило  правно  действие, съгласно  § 27, ал. 3 
от  Преходните  и  заключителните  разпоредби  за  Закона  за  изменение  и  допълнение  на  3033, тьй  
като  в  законоустановения  срок  не  е  извършено  строителство  в  имота. 

От  придружаващите  документи  по  § 1 т. 20 от  ДР  на  ЗООС  за  доказване  качество  на  
Възложител  на  инвестиционно  предложение, сте  представили: договор  за  доброволна  делба  на  
недвижим  имот  от  20.10.2010г. с  рег. №  208/2010г. на  Нотариалната  камара, включително  и  скица  
на  имота, от  които  е  видно, че  няма  пречки  да  бъдете  възложители  на  процедурата  по  преценяване  
необходимостга  от  ОВОС. 

На  този  етап  може  да  бъде  определено, че  предвидените  от  Вас  дейности, попадат: 
• в  обхвата  на  т. 10, буква  „б" от  Приложение  2, към  чл. 93, ал. 1, т. 1 и  2 на  ЗООС  и  съгласно  

чл. 81, ал. 1, т. 2 инвестиционното  предложение  подлежи  на  преценяване  на  необкодимостга  от  
извършване  на  ОВОС. 

Компетентен  орган  за  произнасяне  с  решение  е  Директорът  на  РИОСВ  — Бургас  на  основание  
чл. 93, ал. 3 от  ЗООС. 

П. 	Ho отношение  на  изискванията  на  чл. 31 от  Закона  за  биологицното  
разнообразие: 

Имотьт  не  попада  в  защитени  територии, по  смисъла  на  Закона  за  защитените  територии. 
Попада  в  защитена  зона  BG0002043 „Емине" за  опазване  на  дивите  птици, обявена  със  Заповед  №  
РД-560/21.08.2009г. на  министьра  на  околната  среда  и  водите  (ДВ, бр.69/2009г), измн. със  Заповед  
№РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/05.02.2013г.). При  извършената  проверка  за  допустимост  по  реда  на  
чл.12, ал.2 във  връзка  с  чл.40, ал.2 от  Наредбата  за  ОС  се  констатира, че  ИП  е  допустимо  спрямо  
режима  на  защитена  зона  BG0002043 „Емине" за  опазване  на  дивите  птици, определен  със  
заповедта  й  за  обявяване  и  за  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  Министьра  на  околната  среда  и  водите, следва  да  се  счита  и  като  становище  по  смисъла  на  §25, 
ал.3 на  Закона  за  устройство  на  Черноморското  крайбрежие. 

Инвестиционното  предложение  попада  в  обхвата  на  чл. 2, ал. 1, т. 1 от  Наредбата  за  ОС  и  
подлежн  на  процедура  по  оценка  съвместимостта  му  с  предмета  и  целите  на  опазване  на  
защитените  зони  по  реда  на  чл.31, ал.4, във  връзка  с  чл.31, ал. 1 от  Закона  за  биологичното  
разнообразие. 

IlI. Указания  за  провеждане  на  процедурата  по  преценяване  на  необходимостта  от  
извършване  на  ОВОС: 

За  извършване  на  преценката  е  необкодимо  да  извършите  описаните  по-долу  действия  и  да  
представите  следната  информация  в  РИОСВ  - Бургас: 
1. да  изготвите  пълна  информацията  по  приложение  №  2 към  чл. 6 от  НУРИОВОС  за  

qялостиото  инвестиционно  предложение. Обръщаме  Ви  внимание, във  връзка  с  чл. 82, ал. 3 от  
ЗООС, когато  за  осъществяването  на  инвестиционно  предложение  трябва  да  се  развият  и  други, 
свързани  с  основния  предмет  на  оценката  спомагателни  или  поддържащи  дейности  (временни  
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  300С. 
2. С  уведомлението  е  входирано  информация  и  документация  за  ПИ  №  063025 по  КВС  с  площ  по  

скица  4, 994 дка, който  е  част  от  поземлен  имот  51500.63.37 по  КК  и  е  с  площ  по  скица  9, 985 дка. 
Следва  да  се  уточни  в  кой  имот  ще  се  реализира  HH. 

2. да  уведомите  компетентния  орган  РИОСВ-Бургас, като  подадете  искане  за  преценяване  на  
необкодимостта  от  извършване  на  ОВОС. Изготвената  информация  по  Приложение  №  2 от  
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НУРИОВОС  се  внася  на  едно  гише  в  РИОСВ-Бургас  в  един  екземпляр  на  хартиен  и  еднн  
екземnляр  на  електронен  носител; 

3. Да  заплатите  такса  от  500 лв., съгласно  чл.1, ал. 5, т. 1 от  Тарифата  за  таксите, които  се  
събират  в  системата  на  MOCB (HMC 13б/от  19.05.2011г, дв  бр.39/2011, посл. изм. доп., бр.3 от  
05.01.2018 г.), по  банкова  сметка: 

IBAN: BG28SOMB91303137007401 
BIC код  на  банката: SOMBBGSF 

Общииска  банка  — за  РИОСВ  — Бургас  

Приложение: 
• Приложение  №  2, към  чл.б  от  НУРИОВОС; 
• Приложение  №б  към  чл , ал.1; 
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СКИЦА  НА  ПОЗЕМЛЕН  ИМОТ  
№  15-7535-09.01.2017 г. 

Гр. Несебър, о  
По  кадастралн  
на  ИЗПЪЛНИТ  
Последно  изме  
Адрес  на  позе  
Площ: 9985 кв. 
Трайн~ предl•газ  
Начин  на  трайн  

--~ 

Поземлен  имот  с  идентификатор  51500.63.37 1 

щ. Несебър, обл. Бургас 	 ~ 
та  карта  и  кадастралните  регистри, одобрени  със  Заповед  РД-18-46/18.08.2006 г. 
НИЯ  ДИРЕКТОР  НА  АК  

ение  със  заповед: КД-14-02-1633/22.10.2010 г. на  НАЧАЛНИК  НА  СГКК  - БУРГАС  
ения  имот: гр. Несебър, ИНДЖ.БЛАТО/ПОЛУГОДНО  

ачение  на  територията: Урбанизирана  
ползване: За  друг  курортно-рекреационен  обект  

Координатна  сист  ма  БГС2005 

М  1:2000 
Съседи: 51500.63.6, 51500.63.40, 51500.63.31, 51500.63.35, 51500.63.39, 51500.6338; 51500.63.5 

Скица  NQ 15-7535-09.012017 г. изда,qена  въз  основа  на  
докум,ент  с  вход~щ  №  01-4898-09.01.2017 Г. 
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~ГЕНt~ь1Я  ПО  ГЕ©.~631Я, 
К/lА1ОГА1аФИЯ  iіј  К/ад/aCTbA 

Соин  1618, кв. ПАвпово, чп. Мчс  , ^; ; 
теп.: 02/818 83 83, Wс,г~цд~c:2~r~56 5. 3:. 
F:CF;Gi!f':i+DA.*"зTRё.BG ' VJWW.CACA"1~t.fSC 

Собственици: 1 
1. ОГНЯН 	 ;ТЕФАНОВ  
Няма  данни  за  'лпните  частw 
Договор  за  делб 	 ,.., г,здаден  от  Служба  по  
вписваниг~~  

2. ФИЛКР 	 ЕФАНОВА  
Няма  данни  за  IіІдеалните  части  
Договор  за 	 аден  от  Служба  по  
вписванията  rpј  Несебър  
Списък  с  коо  инатите  на  точките, определящи  границите  на  поземления  имот: 

Координатна  система  БГG2005 

Точка  
i 	Nº 

Координати  

__Х-~м~ ---- ~ 	
[
мЈ  -У  

...._.._ i 

; 

~ 

; 
	

1. 4729750.86 679140.3_9 _ 

~ 	2 

3.  

-- 4729742.91 _..__..._......._.. _____... ._............._........._.___:........-----....__..___.._.... 
4729722.96 

679015.82̂  ..____...._....._.___ 
679017.00 

679017.00 4.  4729722.94 

н 	5. 4729702.98 679018.18 ; 

6. ~...__.__....._.__._.-._... 
; 	7.  ~ 
; 	8. 

4729699.53 . _ 	 . 
4729702.03  .- 	_ 
4729714.90 ~ 

678964 07 _..._. 	_ 
678963.92 _ 
678963.16 

; 	9. 4729717.14 678963.01 ~ 

; 	10. 
~- 

4729783.03 
' --------- 

678959.12 
-- 	---.._.~ 

	

679018.69 	i ..._...._.._..._...._.__........._...........___..~ 

• 679078.25 

11. 
~.._......___-.__ 

` 12. 

4729786.83 	i _.....___.........._.....___ .......................................___.._...'_'____.__._ 

4729790.63' 

j 	13. 4729794.44 	{ 679137.81 j 

, 
Скица̀  Nº 1:5-7535-09.0:1.2017 г. издадена  въз  основа  на  
документ  с  вхфдящ  Nº 01-4898-09.01.2017 г. 
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СКИЦА  /1Т 398 
	 стр. ог  

л 	0035/t.?. 03 годf г. 
м  11000 

ua unor е  uonep 1)б3025 е  эеплн~ае  го  на  гр. НЕСЕ6ЬР  с  ЕКА  ТТЕ  51500, обш. НЕСЕ6ЬР, 
Имотьт  е  co6t 

I. NiLCA Xl 
,~la~ryгserr 

2. АНХА  !?Е  
Лак,vnен  

З. ВЕАffЧК'if 
Локумен  

~l TEDPfH 
,4ак,ул~ед  

5. A1dPtdPi 

1t~кумеt 
6. 0Аlц16lA 

Лахуме~ 
Лnощ  на  имотаг 	дкв. . ii 

Кагвrория  нв  ~зепятв  прн  нвполнвнн  условня. 
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~ 06300б, Нива 	 на  
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,% Об3ПD9, Н.rва 	 насп. на  

l4могьт  е  обрвауван  от  нnor /053007. 
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~раницн  и  свседиr 

ФИАКА  , 	"ГЕ!ЛАНОВА  и  лр. 
KPbCTi 	г9lдЕН  
QИMNTtrr 	СТОЯНбВ  и  ця. 
ГЕОРГИ 	СГАНКОВ  
НИКОАА 	.ЧЗЧН0В  

е  0..3В? дке  

о  1211 

На  основание  молба  
вх. №94-00-2426 от  15.03.2004г. 
vвстн  
и  мотивирано  предписание  
№94-00-2426 от  1 7.О3.2004г. 
дапускам  изготвяне  проект  
за  ПУП  за  поземлен  имот  

sв  О. 53! 
пл,1~

а
5 масив  №63 

м."Инджекьойско  блато" Г  
землище  гр.Несебър. 
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Скниата  сьяьргье  1 сrр. н  има  ср¢к  н5 вапидност  5 месеив. 

Израb'отилr ~ ~ ,4.инм.l9.АлексНе8~~ 
	 / 




