Организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно
предложение „Морски газопровод „Южен поток” - български участък”
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 САУТ
СТРИЙМ ТРАНСПОРТ Б.В. за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за
ОВОС за инвестиционно предложение „Морски газопровод „Южен поток” - български
участък”
Срещите за обществено обсъждане ще се проведат, както следва:
•
община Варна – на 19.12.2013 г. от 16.00 ч. в Археологичския музей, гр. Варна, бул.
„Мария Луиза” № 41
•
с. Приселци, община Аврен – на 20.12.2013 г. от 16.00 ч. в Народно читалище
„Просвета-1927”, ул. „Централна”.
Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т. ч доклад за оценка на степента за
въздействие, са на разположение на интересуващите се всеки работен ден на следните места:








община Варна, гр. Варна, бул. „Осми приморски полк” № 43;
район Аспарухово, гр. Варна, ул. „Народни будители” № 2;
община Аврен, с. Аврен, ул. „Йордан Ноев” № 50, отдел „Устройство на
територията”;
кметство Приселци, с. Приселци, ул. „Централна” № 27;
МОСВ - в сградата на „Уилям Гладстон” 67, гр. София.
РИОСВ – Варна – гр. Варна, ул. „Ян Палах” № 4;
Интернет сайта на Саут Стрийм Транспорт Б.В. www.soth-stream-offshore.com/bg .

Докладът за оценка на степента за въздействие-приложение А 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 офиса на възложителя на
инвестиционното предложение САУТ СТРИЙМ ТРАНСПОРТ Б.В. на адрес: гр. София, бул.
„Никола вапцаров” № 53В, деловодството на община Аврен на адрес с. Аврен, ул. „Йордан
Ноев” № 50, кметство с. Приселци, ул. „Централна „ № 27, както и на срещите за обществено
обсъждане.
За контакти от страна на възложителя за общественото обсъждане от страна на
възложителя – Милена Христова, тел. (02) 492 70 13, e-mail: esia@south-stream-transport.com.
Обявата е публикувана на 18.11.2013 г. във вестници „Народно дело” и „Черно море”.

