Организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за
инвестиционно предложение „Извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на „АЕЦ
Козлодуй” ЕАД”.
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 Държавно
предприятие „Радиоактивни отпадъци” за организирани срещи за обществено
обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Извеждане от
експлоатация на блокове 1-4 на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД”.
Срещите за обществено обсъждане ще се проведат, както следва:
на 15.07.2013 г. (понеделник) от 16.30 ч. в Дома на енергетика, ул. „Христо Ботев”
2, гр. Козлодуй;
на 16.07.2013 г. (вторник) от 15.00 ч. в Общинския клуб, ул. „Петко Банков”, гр.
Мизия.
Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. докладът за оценка на
съвместимостта са на разположение на заинтересованите лица на следните места:
•
МОСВ, София, ул. „Уилям Гладстон” 67, Информационен център-в рамките на
приемното време
•
РИОСВ-Враца, ул. „Екзарх Йосиф” 81-в рамките на приемното време
•
община Козлодуй, ст. 104, гр. Козлодуй, ул. „Христо Ботев” № 13- всеки работен
ден от 08.00 до 17.00 ч.
•
община Мизия, гр. Мизия, ул. „Георги Димитров” 25-27- всеки работен ден от
08.00 до 17.00 ч.
•
ДП „Радиоактивни отпадъци”, Информационен център, гр. Козлодуй,бл.66, вх.
Б, партер-всеки работен ден от 09.00 до 17.00 ч.
•
Главно управление на ДП „Радиоактивни отпадъци”, гр. София, ул. „Г. М.
Димитров” 52 А, ет.6- всеки работен ден от 09.00 до 17.00 ч.
Докладът за оценка степента на въздействие (ДОСВ) е достъпен и на интернет
страницата на МОСВ на адрес www.moew.government.bg/ключова тема Натура2000.
Писмени становища могат да се предоставят в ст.104 на община Козлодуй, в сградата
на община Мизия, Информационния център на ДП „РАО” в гр. Козолдуй ив ГУ на ДП
„РАО”, гр. София или на срещите за обществено обсъждане.
За контакти от страна на възложителя по общественото обсъждане-Ангелина Тодорова,
тел. (02) 90 35 120.
Обявата е публикувана във в-к „Новинар” на 04.06.2013 г. и в-к „Козлодуй”, 4-10 юни
2013 г.

