
О Б Я В А  
ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ 

 

Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” (НКСИП),  

1618 София, бул. „Цар Борис III” № 215, ет. 9, 

 

На основание чл. 97, ал. 3 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 с всички приложения към 
него за инвестиционно предложение: 

„ДОИЗГРАЖДАНЕ НА АВТОМАГИСТРАЛА „ХЕМУС” (ЯБЛАНИЦА-
БЕЛОКОПИТОВО)”  

Срещата за обществено обсъждане ще се проведе на: 

• 10 юни, от 10 часа, в сградата на Община Шумен, гр.Шумен, бул.“Славянски“ 
№ 17, зала 363; 

Докладът за ОВОС на инвестиционното предложение, заедно с всички негови 
приложения, в т.ч. Доклад за оценка на степента на въздействие, са на разположение на 
интересуващите се всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа, в сградата на Община 
Шумен, адрес: бул. „Славянски“, № 17, ет. 3, стая 332 А, както и на следните места: 

• Сградата на Министерство на околната среда и водите (МОСВ), гр. София, ул. 
„Уилям Гладстон“ № 67, стая 409; 

• Сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), гр. Шумен, 
адрес: ул. „Съединение“, № 71, ет. 3; 

• Сградата на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти”, гр. 
София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 8, стая 11; 

• Интернет страницата на Национална компания „Стратегически инфраструктурни 
проекти” http://www.ncsip.bg/; 

• Интернет страницата на Община Шумен (в случай, че е качено). 



 Докладът за оценка на степента на въздействие - приложение към доклада за ОВОС, е 
достъпен и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите на адрес: 
http://www.moew.government.bg/ 

Писмени становища могат да се предоставят в Община Шумен, РИОСВ- Шумен, 
МОСВ, както и на местата, където е осигурен достъп до Докладът за ОВОС и 
приложенията към него, обявени по-горе или по време на срещите за обществено 
обсъждане. 

За контакти по обществените обсъждания от страна на Възложителя: Николай 
Недялков, тел.: 02/42 43 930, моб. тел.: 0889/322 265, е-mail: n.nedyalkov@ncsip.bg или 
Пламен Семерджиев, тел.: 02/42 43 930, е-mail: p.semerdjiev@ncsip.bg. 


