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СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 6, ал. 9, 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 “БИЛМАКС”
ЕООД: „Промяна на предназначението от „къща за гости и бистро“ в „старчески
дом“ с изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на регулационния план на село
Рояк, община Дългопол в частта си на УПИ II – „за обществено обслужване“ и
VIII – „за обществено обслужване“, в кв. 14, като се обединяват в един УПИ, кв.
14, с отреждане за „социални дейности“, с площ 1830 кв.м.“, сме получили следната
документация:
1. Информация за преценяване необходимостта по ОВОС за „Промяна на
предназначението от „къща за гости и бистро“ в „старчески дом“ с
изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на регулационния план на село Рояк,
община Дългопол в частта си на УПИ II – „за обществено обслужване“ и VIII
– „за обществено обслужване“, в кв. 14, като се обединяват в един УПИ, кв.
14, с отреждане за „социални дейности“, с площ 1830 кв.м.“, 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
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@riosv-varna.org; тел. 052/ 678848.
1. Лица за контакти:
Билянт Мустафов – “БИЛМАКС” ЕООД, тел. 0884669951
Денница Димитрова – мл.експерт ИПА, Община Дългопол, тел. 0882872230
Дата: 15.11.2017 г.

