
      

 

 

 

 

ОБЯВА 

за 

среща за обществено обсъждане 

 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 2 от  НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка 

на въздействието върху околната среда (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. и доп., бр. 12 от 

2016 г., в сила от 12.02.2016 г.), Община Перник обябява среща за обществено обсъждане 

за „Инфракорект Строй“ ЕООД, гр. Перник, ул. „Кракра“ 4/36.  

На основание чл. 97, ал. 4 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) с всички приложения към него за инвестиционно предложение: 

„Монтаж на инсталация зяа производство на асфалтови смеси“, находящ се в имот с 

индетификатор №55871.510.8585, кв. „Караманица“ по КК на гр. Перник. 

Срещата ще се проведе на 14.03.2019г., от 15:00 часа, в Заседателната зала, ет. 1, Община 

Перник, с адрес гр. Перник, пл. “Св. Иван Рилски“ 1 А. 

 Докладът за ОВОС и приложенията към него, е на разположение на интересуващите се 

всеки работен ден от 08:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 17:00 часа в Община 

Перник, ет. 13, ст.2 , РИОСВ- Перник, с адрес ул. „Бл. Гебрев“ 15/1 и офиса на фирма 

„Инфракорект Строй“ ЕООД, с адрес ул. „Найчо Цанов“ №36. 

Писмени становища могат да се предоставят /входират/ в деловодството на Община 

Перник, РИОСВ - Перник или на срещата за обществено обсъждане. 

За контакти по общественото обсъждане: г-н Румен Цинцов - Управител на фирма 

“Инфракорект Строй“ ЕООД, тел. за контакт – 0888 39 93 72. 
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  2300 Перник, пл. „Св. Иван Рилски ” 1А ;          

           тел: 076 /602933; факс 076/603890; www.pernik.bg  
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