
О Б Щ И Н А  В Е Л И К И  П Р Е С Л А В
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

СЪОБЩЕНИЕ
ЗА ПОСТЪПИЛА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА

НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА
СРЕДА

На основание чл. 6, ал.9 от “Наредба за условията и реда за извършване на оценка на
въздействието  върху  околната  среда”, Община  Велики  Преслав,  направление
„Устройство на територията. Общински имоти. Инфраструктурни проекти. Екология“
съобщава,   че   е   постъпила   информация  по  приложение  №  2  от  Наредбата  за
запознаване на засегнатото население  с  инвестиционното намерение на „Плиска Ойл“
ООД  от гр. Шумен за инвестиционно  предложение: 

„Модернизация на предприятие за производства на растителни масла с цел
повишаване на производствения му капацитет и изграждане на автономна

фотоволтаична централа в ПИ №58222.496.30 по КК на   гр.Велики Преслав с площ
45312 кв. м. и НТП :“За друг вид производствен, складов обект“

Местоположение  на  инвестиционното  предложение:  ПИ  №58222.496.30  по  КК  на
гр.Велики Преслав с площ 45312 кв. м. и НТП :“За друг вид производствен, складов
обект, област Шумен.
За постъпилата информация по приложение №2 от Наредбата е осигурен обществен
достъп,  чрез  поставяне  на  съобщение  на  таблото  за  информация  в  Център  за
административно  обслужване  на  граждани  в  сградата  на  Общинска  администрация
Велики Преслав, 9850 гр. Велики Преслав, ул. „Борис Спиров“ № 58, в кметство село
Имренчево   и  чрез  публикуването  и  на  интернет  страницата  на  Община  Велики
Преслав: www.velikipreslav.bg.

В  14  (четиринадесет) дневен  срок  от  обявяване  на  настоящото  съобщение,
заинтересованите лица могат да изразят писмени  становища пред  кмета на Община
Велики Преслав, 9850 гр. Велики Преслав,  ул. „Борис Спиров” №58, стая № 502.

Заинтересованите страни могат да се запознаят със съдържанието на информацията, в
работни   дни   от  08,00-12,00ч.  и  от  13,00-17,00ч.   в  сградата  на  Общинска
администрация Велики Преслав, гр. Велики Преслав, ул. „Борис Спиров“ № 58, стая №
203, лице за контакт: Даниела Христова специалист „Екология“, както и на интернет
страница:  www.velikipreslav.bg.  

http://www.velikipreslav.bg/
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