Организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС в трансграничен
контекст – пресичане на р. Дунав при реализирането на инвестиционно предложение
„Изграждане на преносен газопровод „Набуко” на територията на Република България
На основание чл.17, ал.1, т.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда в МОСВ е получено уведомление от „Набуко Газ
Пайплайн България” ЕООД за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за
оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) в трансграничен контекст –
пресичане на р. Дунав при реализирането на инвестиционно предложение „Изграждане на
преносен газопровод „Набуко” на територията на Република България.
Срещите за обществено обсъждане ще се проведат, както следва:
община Оряхово - на 25.02.2013 г. от 11.00 ч. в гр. Оряхово, ул. „Андрей Чапразов” № 15, в
Художествена галерия „Марин Дринов”
община Мизия на 25.02.2013 г. от 16.00 ч. в гр. Мизия, ул. „Георги Димитров” № 25-27,
в сградата на ОбА
Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т. ч доклад за оценка на степента за
въздействие е на разположение на интересуващите се всеки работен ден на следните места:


МОСВ - в сградата на „Уилям Гладстон” 67




РИОСВ-Враца - гр. Враца, ул. „Екзарх Йосиф” № 81
офиса на „Набуко Газ Пайплайн България” ЕООД - гр. София, ул. „Аксаков” № 11А,
ет. 5, офис 3, от 09.00 до 18.00 ч., както и на официалния сайт на адрес:
http://portal.nabucco-pipeline.com/portal/page/portal/en/safety/Downloads



в засегнатите общини както следва:

община Оряхово гр. Оряхово, ул. „Андрей Чапразов” № 15, в ст. № 202, Техническа
служба на общината от 08.00 до 16.00 ч.
община Мизия - гр. Мизия, в Общински център за информационно обслужване, ул.
„Георги Димитров” № 25-27, ет.1 19 в рамките на работното време
Писмени становища могат да се предоставят в офиса на възложителя „Набуко Газ
Пайплайн България” ЕООД на адрес гр. София, ул. „Аксаков” № 11А, ет. 5, офис 3, на
мястото за достъп, обявено по-горе или на срещите за обществено обсъждане.
За контакти от страна на възложителя за обществените обсъждания - Радослава Костадинова,
тел. (02) 9025490, +359 (02) 4219833, факс +359 (02) 9025490, +359 (889 410448, e-mail
radoslava.kostadinova@nabucco-pipeline.com .
Обявата е публикувана на 25.01.2013 г. във вестниците „24 часа”, „Труд” „Стандарт” и
„Телеграф”.

