
 

 

ОБЯВА ЗА СРЕЩИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ 
 

„ТЕКЛАС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, 

гр. Кърджали 6000, Индустриална зона - Юг 
 

На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда  

УВЕДОМЯВА 
всички заинтересовани физически и юридически лица, че са организирани  

срещи за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с 

всички приложения към него за инвестиционно предложение: 

„ИЗГРАЖДАНЕ НА РОБОТИЗИРАНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ЦИНК-НИКЕЛОВО ПОКРИТИЕ НА МЕТАЛНИ ТРЪБИ ЗА 

АВТОМОБИЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ В КОРПУС № 4, В УПИ XXXIII, КВАРТАЛ 22 ПО ПЛАНА НА С. 

ПЕПЕЛИЩЕ, ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ“ 

 

Срещите ще се проведат на: 
 

 11.01.2021 г., от 13,00 часа, в сградата на Кметството на с. Пепелище, на адрес: Пепелище, п.к. 6643 

 11.01.2021 г., от 17,00 часа, в сградата на „Бизнес Инкубатор“ гр. Кърджали, на адрес: 6600 гр. 

Кърджали, ул. „Отец Паисий“ № 12. 

 12.01.2021 г., от 10,00 часа, в сградата на Кметството на с. Глухар, на адрес: с. Глухар, п.к.  6647 

Докладът за ОВОС и приложенията към него са на разположение на интересуващите се всеки работен ден в: 

 Сградата на Община Кърджали на адрес: 6600 гр. Кърджали, бул. „България“ № 41; 

 Сградата на Кметство на с. Пепелище на адрес: с. Пепелище, п.к. 6643 

 Сградата на Кметство на с. Глухар на адрес: с. Глухар, п.к.  6647 

 Сградата на Възложителя – „Теклас България“ ЕАД на адрес: гр. Кърджали 6000, Индустриална зона 

- Юг; 

 Офисът на Изпълнителя - „П-Юнайтед“ ЕООД, гр. София 1756, бул. „Климент Охридски” № 14, етаж 

5; 

 Интернет страницата на РИОСВ-Хасково: 

https://haskovo.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id

=25 

 Интернет страницата на Изпълнителя - „П-Юнайтед“ ЕООД: www.p-united.org. 

Писмени становища могат да се предоставят в сградата на Възложителя – „Теклас България“ ЕАД на адрес: 

гр. Кърджали 6000, Индустриална зона - Юг или на срещите за обществено обсъждане. 

За контакти по общественото обсъждане от страна на Възложителя: Шахин Сюлейман, тел. +359 88 345 1468 

 

http://www.p-united.org/

