
ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост

На основание щя. б, ял. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване ша овдешга ш® 
въздействието »ържу околната среда -  Наредбата за ОВОС (приета с ПМС № 59 ©т ©7.(03.32003 
г.» ©бе. ДВ бр. 2S/18o03.2003r., изм и дои. ДВ бр. 94/30.11.2012 г.)

Елит Билд Груп ООД, гр.София, ул.”Ралевищ ?9 №87
I

СЪОБЩАВА
ма засегнатото население, че има инвестиционно предложеше 
за:

Изграждане на Топлозяжпаиване и абонатна станЕШЕ . 
многофункционална сграда с офиси, ателиета мажлшш

€ 0  район ааМ
в квЛ. УПИ V-1675, ж.к “Младост!^ 

IfUBs София
9 Настоящият проект третира топлозахранваие ш 

абонатна станция на многофункционална сграда с ©фжет, 
ателиета, магазини, жилища и подземни гаражи в кв.1, УНМ V- 
1675, ж.Ке44МладостЗм, СО район „Младост“, гр. Софми

За точка на присъединяване е посочена съществуваща камера 
ЮМЗ в непосредствена близост до сградата, I©®© 
проектираната трасе на топлопроводното сградно отклонение ©
изцяло в y n g  V-167S. кв.1. Ж.К.“ HJJJJW.ILLS[31

Лице за контакти от страна на възложителя: Албен Галш, 
Адрес: гр0София$ ул^Ралевица” №87, Елит Билд Груп ООД

Ма посочения адрес е осигурен достъп до информацията ш  
Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС и се приемат писмени 
мнения и становища от всички заинтересовани лица до
вОвОООФв»в*В»*вв0©ОООО©ФОО Г о

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София-1618,
§ул. „Цар Борис Ш “ № 136, ет. 10, e  mail: riosv@riew-sofia.org:
СО район „Младост“, ж к. „Младост 3“, ул. „Св. Преображение“ № 1, 
e mail: somIadost@mail,bg, в 14 (четиринадесет) дневен срок от датата ш® 
обявяване на инвестиционното предложение.

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

Дата на поставяне..на обявата на информационното табло и сайта на вайон 
^Младост“: 13 .66 .17  г.

Дата на сваляне на обявата от информационното табло: 27. 06.17 г.

mailto:riosv@riew-sofia.org
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на засегнатото население, че има инвестиционно првдл©ж®шш® 
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абонатна станция на многофункционална сграда с офиси? 
ателиета, магазини, жилища и подземни гаражи в кв.1, УПМ V- 
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точка на присъединяване е посочена съществуваща 
КЗМЗ в непосредствена близост до сградата, 
проектиранота трасе на топлопроводното сградно ©тклоеееме © 
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Лице за контакти от страна на възложителя: Албен Гадш? 
Адрес: гр София* ул»”Ралввицаи №87, Елит Бнлд Груп ООД

На посочения адрес е осигурен достъп до информацията и© 
Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС и се приемат писмени 
мнения и становища от всички заинтересовани лица д©
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Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София-1618, 
бул. „Цар Борис III“ № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org;
СО-район „Младост“, ж. к. „Младост 3“, ул. „Св. Преображение“ № 1,
e-mail: so-mladost@mail.bg, в 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на
обявяване на инвестиционното предложение.

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

Дата на поставяне на обявата на информационното табло и сайта на район 
„Младост“: 13. 06.17 г.

Дата на сваляне на обявата от информационното табло: 27. 06.17 г.

mailto:riosv@riew-sofia.org

