Организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за
инвестиционно предложение „Изграждане на части от обект „Удвояване и
електрификация на жп линия Карнобат - Синдел”
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 Дп
„Национална компания Железопътна инфраструктура” за организирани срещи за
обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение
„Изграждане на части от обект „Удвояване и електрификация на жп линия Карнобат Синдел”.
Срещите за обществено обсъждане ще се проведат, както следва:
дата

час

община

място на общественото обсъждане

04.02.2014 г. 10.00 община Карнобат
04.02.2014 г. 14.00
05.02.2014 г. 10.00
05.02.2014 г. 14.00
06.02.2014 г. 10.00
06.02.2014 г. 13.30

сградата на община Карнобат, бул.
„България” № 12, ет.2
община Сунгурларе
ритуална
зала
Сунгурларе,
ул.
„Г.М.Димитров” № 2
община Руен
ритуална зала с. Руен, ул. „Първи май” №
18
община Дългопол
заседателна зала в община Дългопол, ул.
„Г. Димитров” № 105а
община Аврен
заседателна зала на Просвета, с. Аврен, ул.
„Тодор Ноев” № 8
община Долни Чифлик заседателна зала на община Долни
Чифлик, пл. „Тича” № 1

Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. и докладът за оценка на степента
на въздействие, е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден от
09.00 до 16.30 в съответната община и в ст. 409 в сградата на ДП „НКЖИ”, София, бул.
„Мария Луиза” № 110.
Докладът за оценка степента на въздействие (ДОСВ) – приложение към доклада за
ОВОС е достъпен и на интернет страницата на МОСВ на адрес
http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=170 .
Писмени становища могат да се предоставят в ДП „Национална компания
железопътна инфраструктура”, 1233 гр. София, бул. „Мария Луиза” №110 или на
срещите за обществено обсъждане.
За контакти от страна на възложителя за общественото обсъждане – Антоанета
Георгиева, тел. (02) 932 3821, e-mail: tony.georgieva@rail-infra.bg и Тома Жегов, тел.
(02) 932 3258, e-mail: t.jegov@rail-infra.bg .
Обявата е публикувана във вестник „Телеграф” и вестник „Монитор” на 27.12.2013 г.
Допълнително, община Карнобат е обявила съобщението за общественото обсъждане
в Центъра за административно обслужване в община Карнобат и в местния вестник
„Карнобатски глас” на 23.12.2013 г.

