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ДО
Кмета
Община Несебър
Във въздеистви
ьзка-с-аеобходимостта от преценяване на необходимостта от извършване на оценка на :>ху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение за:
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"Изграждане на сондаж в ПИ №02703.65.2, местност „Сюргията", землище с. Баня,  Община Несебър'/ I/
/точното наименование на инвестиционното предложение под което то ще се одобрява по реда на специален закон, посочено в Уведомлението за инвестиционно предложение /,
с възложител: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО НЕСЕБЪР" /име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя.физическо или юридическо лице/
Община Несебър, гр. Несебър, ул. „ Дюни" № 21, ЕИК: 2016176540172
/седалище и ЕИК на юридическото лице/
Пълен пощенски адрес: гр. Несебър, ул. „ Дюни" № 21 Телефон, факс и е-таП: 0887 550 248
Лице за контакти, телефон: инж. Димитър Тонков, тел.: 0887 550 248
за което бяхте информирани с писмо, изх. № 6420/07.09.2015 г. на Регионална инспекция по околната среда и водите, гр. Бургас, приложено Ви изпращам Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за горното инвестиционно предложение, съгласно Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, Приета с ПМС № 59/2003 г., обн., ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп., бр. 3/2006 г., бр. 80/2009 г., бр. 29/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.).
За изясняване на обществения интерес, моля на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС да поставите съобщение на своята интернет страница (ако има такава) и на обществено достъпно място, като определите срок (най-малко 14 дни), ред за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересувани лица.
Съгласно чл. 6. ал. 9 от Наредбата за ОВОС е необходимо в срок до 3 дни след изтичане на определения срок да изпратите служебно резултатите от обществения достъп, в т.ч. по начина на осигуряването му, на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), гр. Бургас, на адрес: ул. "Перущица" № 67, гр. Бургас, 8000, общ. Бургас, обл. Бургас.
Прилагам: Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за горното инвестиционно предложение (на хартиен и на електронен носител).
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Възложитед
/Димитър Мандулев - Директор /

