У В Е Д О М Л Е НИ Е
за инвестиционно предложение
От „ОЛЛГА-86" ЕООД с ЕИК 200273734
/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на инвеститора, физическо или юридическо лице/
Пълен пощенски адрес: гр. Несебър, ул.,, Струма" №10, ет.2
Адрес за кореспонденция: гр. Несебър, ул."Струма" №10, ет.2
Телефон, факс и е-таП: 0888 145 040
Управител на фирмата - възложител - Галина Семеновна Бибик
Лице за контакти: Катя Харизанова - пълномощник, телефон: 0888 145 040
УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,
Уведомяваме Ви, че фирма „ОЛЛГА-86" ЕООД с ЕИК 200273734
има следното инвестиционно предложение (точното наименование на ИП, под което то ще се
одобрява по реда на специален закон): „ПУП-ПРЗ за жилищно строителство в поземлен имот
№ 39164.11.378, местност „Четирите дървета", землище на с. Кошарица, Община Несебър".
Характеристика на инвестиционното предложение (попълнете подробно):
1. Цел и предмет на инвестиционното предложение - производство, жилищно, пътно и др.
строителство
Целта на инвестиционното предложение е свързано с изграждане на 14 жилищни сгради в
поземлен имот № 39164.11.378, местност „Четирите дървета", землището на с. Кошарица, Община
Несебър.
2. Резюме на предложението, в т.ч.:
• Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ;
За настоящото инвестиционно предложение има издадено Становище по Екологична
оценка №БС-11-2/13.04.2011г. на РИОСВ - гр. Бургас, с което се съгласува „ПУП-ПРЗ за жилищно
строителство в поземлен имот №39164.11.378, местност „Четирите дървета", землище с.
Кошарица, Община Несебър".
С Решение №768/03.04.2013 г. по административно дело 2329/2012г. на Административен
съд - Бургас е отменено Становището по Екологична оценка №БС-11-2/13.04.2011г. на РИОСВБургас.
С Решение №3817/19.03.2014г. по административно дело №8541/2013г. на Върховният
административен съд на Република България е оставено в сила Решение №768/03.04.2013г.,
поставено по административно дело №2329/2012г. по описа на Административен съд Бургас.
Във връзка с горното и предвид факта, че „ОЛЛГА-86" ЕООД поддържа инвестиционното
си намерение за изграждане на жилищни сгради в поземлен имот №39164.11.378, местност
„Четирите дървета", землище с. Кошарица, Община Несебър и предвид посочените в Решение
№768/03.04.2013 г. и Решение №3817/19.03.2014г. мотиви, в писмо с Изх. №7313/03.12.2014г.
РИОСВ - Бургас преценява необходимостта от изготвяне на ново Уведомление по чл. 4 от
НУРИОВОС за инвестиционното предложение.
Поземлен имот с идентификатор № 39164.11.378 е частна собственост на „ОЛЛГА-86"
ЕООД, видно от Нотариален акт № 194, том XIV, рег. 3495, дело 2656 от 17.06.2009г., представен
в Приложение.

