ОБЯВА
„НЕДЯЛКОВ ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ” ООД
адрес за кореспонденция - гр. Варна
ул. „Генерал Колев” №76, ет.3 ап. 6
тел./ факс: 052-694774
на основание чл. 97, ал. 3 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на
околната среда,
УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че е
организирана среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието
върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „ИЗГРАЖДАНЕ НА
ОСЕМНАДЕСЕТ ВЯТЪРНИ ГЕНЕРАТОРА С ОБЩА МОЩНОСТ ДО 54MW, ЕДНА ЕЛ.
ПОДСТАНЦИЯ И СЪПЪТСТВАЩА ИНФРАСТРУКТУРА” В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ГОРИЧАНЕ,
ОБЩИНА ШАБЛА И С.РАКОВСКИ, ОБЩИНА КАВАРНА, ОБЛАСТ ДОБРИЧ.
Срещата ще се проведе на 10 Октомври 2011г. /понеделник/ от 13.30 часа в
зала «Пленарна» в сградата на Община Шабла, ул.Равно поле №35.
Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. доклад за оценка на степента на
въздействие върху ЗЗ "Калиакра" с код BG0002051, ЗЗ "Шабленски езерен комплекс" с
код BG0000156 и ЗЗ "Комплекс Калиакра" с код BG0000573, са на разположение на
интересуващите се всеки работен ден от 10 до 16 часа в Деловодство -ет.1, стая №3 в
сградата на Община Шабла, в кметство с.Горичане, в Община Каварна (Еколог), в
кметство с. Раковски, в РИОСВ-Варна и в офиса на „Недялков Проджект Мениджмънт”
ООД.
Фирма „Недялков Проджект Мениджмънт” ООД се ангажира да предостави транспорт,
при необходимост на лица, за транспортиране до сградата на Община Шабла в деня на
общественото обсъждане и връщане.
Докладът за оценка на степента на въздействие - приложение към доклада за ОВОС, е
достъпен и на интернет страницата на компетентния орган по околна среда на адрес:
http://www.riosv-varna.org/.
Писмени становища могат да се предоставят в офиса на „Недялков Проджект
Мениджмънт” ООД и в РИОСВ-Варна, ул. „Ян Палах” №4, както и на срещата за
обществено обсъждане.
За контакти по общественото обсъждане от страна на Възложителя: Станислав Гочев,
тел./ факс: 052-694774, e-mail: info@varnagreenenergy.com

