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СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 6, от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка
на въздействието върху околната среда (обн. ДВ бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ
бр.94/2012г., в сила от 30.11.2012г. и бр.12/2016г., в сила от 12.02.2016г.)
УВЕДОМЯВАМЕ
всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с преценяване на
необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на „Метал флейт
интернешънал“ ООД: Разширяване на дейността на съществуващи и действащи
площадки, с цел „Събиране и съхраняване на НУБА” на обекти, находящи: в
гр.Варна, УПИ №XII-13, находяща се в кв.14 от „Западна Промишлена Зона – II
част” землището на с. Тополи, р-н „Владислав Варненчик” общ. Варна и в гр.
Дългопол, УПИ №XXI-1218, 1216 кв.112 по плана на гр. Дългопол
, сме получили следната документация:
1. Информация за преценяване необходимостта по ОВОС за Разширяване на
дейността на съществуващи и действащи площадки, с цел „Събиране и
съхраняване на НУБА” на обекти, находящи: в гр. Варна, УПИ №XII-13,
находяща се в кв.14 от „Западна Промишлена Зона – II част” землището на с.
Тополи, р-н „Владислав Варненчик” общ. Варна и в гр. Дългопол, УПИ
№XXI-1218, 1216 кв.112 по плана на гр. Дългопол, по Приложение № 2 от
Наредбата за ОВОС на хартиен и електронен носител.
Всички, които желаят да се запознаят с документацията и/или да изразят писмени
мнения и становища, могат да го направят в 14 дневен срок от датата на обявяването.
Информацията за инвестиционното предложение е предоставена на обществен достъп в
интернет страницата на община Дългопол , в сграда Б на общинска администрация гр.
Дългопол, ет. 2, стая № 18. Становищата могат да се внесат в Община Дългопол или да
се адресират до РИОСВ-Варна, ул. „Ян Палах“ №4, Е-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg;
тел. 052/ 678848.
1. Лица за контакти:
Таня Драганова – „Метал Флейт Интернешанъл“ ООД, тел. 0889269448
Д. Димитрова – гл. експерт ООС, Община Дългопол, тел. 0882872230
Дата: 14.03.2017 г.

