
ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ 

 

„ПРОМАТ СТРОЙ“ ЕООД, 
седалище обл. Пазарджик, общ. Септември, 4490 гр. Септември, ул. „Младост“ №8 

 

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

околната среда 

 

 

У В Е Д О М Я В А 
 

Всички заинтересувани физически и юридически лица, че са организирани срещи 

за обществено обсъждане на допълнен доклад за оценка на въздействието върху околната 

среда (ДОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение (ИП):  

„Разработване на находище за строителни материали – гранити в площ 

„Старата кариера“, в землището на гр. Ветрен, общ. Септември, обл. Пазарджик с 

възложител „ПРОМАТ СТРОЙ“ ЕООД, 

 

Срещите ще се проведат на 25 януари 2022 год. (вторник), както следва: 

 От 10:00 часа, в кметството на с. Славовица в с. Славовица, ул. „Първа“ №24; 

 От 12:00 часа, в кметството на с. Виноградец в с. Виноградец, ул. „Първа“ №46; 

 От 14:00 часа в Клуб на пенсионера на гр. Ветрен, в гр. Ветрен, ул. „Петдесета“ 

№120; 

 От 16:00 часа, в сградата на Община Септември в гр. Септември, ул. „Александър 

Стамболийски“ №37А 

 

Доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) за 

инвестиционното предложение и всички приложения към него са на разположение на 

интересуващите се всеки работен ден от 9,00 часа до 12.00 часа и от 13:00 до 17:00 в 

сградата на Община Септември (гр. Септември, ул. „Александър Стамболийски“ №37А, 

ет.3, ст.3), в кметствата на гр. Ветрен (гр. Ветрен, ул. „Петдесета“ №120), с. Виноградец 

(гр. Виноградец, ул. „Първа“ №46), с. Славовица (с. Славовица), в офиса на „Промат 

Строй“ ЕООД (гр. Пазарджик, ул. „Хр. Ботев“ №57), в РИОСВ Пазарджик (гр. 

Пазарджик, ул. „Генерал Гурко“ №3, ет. 4), както и на www.riewpz.org/превантивна 

дейност/Екологична оценка и ОВОС/Обществен достъп до доклади по ОВОС. 

 

Писмени становища могат да се предоставят на горепосочените адреси, на адреса 

на възложителя или на срещите за обществено обсъждане. 

 

 

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя:  

г-жа Ванюша Петрова, тел. 0885 067 055 

 

http://www.riewpz.org/превантивна

