
до
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-Бургас

от „ВОРИК ГРУП“ ЕООД.
ЕИК: 202315790
гр. Бургас, ул. Васил Левски № 40, ет. 6, ап. 17 а 
Управител - Кристиян Киров

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

На основание чл. 97, ал.4 във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона за 
опазване на околната среда и чл. 16, ал. 1 и чл. 17, ал. 1, т 1, 2, 3 и 4 от 
Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда (НУРИОВОС) Ви уведомявам, че съвместно с Община Камено 
сме организирали среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на 
въздействието върху околната среда с всичките му приложения на 
инвестиционно предложение за „Изграждане на парк за кремации и 
урнополагане в поземлен имот № 007108, местност „Дере Арас", гр. 
Камено, обшина Камено" с възложител фирма „ВОРИК ГРУП“ ЕООД.

Срещата за обществено обсъждане ще се проведе на 20.03.2020 г. от 12.00 
часа в Театралния салон към Читалище“ Просвета“ на гр. Камено, с адрес: ул. 
„Освобождение“ № 84.

Приложения:
1. Вх.№ 69-00-104/11.02.2020г. на Община Камено;
2. Изх.№ 69-00-104/19.02.2020г г. на Община Камено;
3. Копие от обява за общественото обсъждане, публикувана в интернет 
страницата на Община Камено от 19.02.2019г.;
4. Ордер № 3781 за публикуване обява за инвестиционно намерение във 

вестник „Ало Бургас“;

I
С уважение:

.............- / / - } - - / .......................
Кристиян Киров - управител

Дата: 20.02.2020 г.



Услуга: Рекламно каре
Касиер: 30

Получил: ......................... .

Основание: Рекламно каре 51984
Допълнителна информация:
Име на каре: ВОРИК ГРУП ЕООД 
Вестник : АЛО, Бургас 
Телефон: ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ 
Подател: ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ
27 услуги, обучение, туризъм, търговия (31) , 1 к .х 4 5 т т  = 18.9см2 
От брой: 8/24.02.2020 
До дата: 01.03.2020
Текст: На 20.03.2020 г. в сградата на читалище Просвета гр. Камено, ул. Освобождение 84 от 12 ч се 
организира среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната 
среда (ДОВОС) с всички приложения към него за ИП: Изграждане на парк за кремации и урнополагане 
в ПИ 007108, м. Дере Арас, гр. Камено, община Камено с възложител фирма Ворик груп ЕООД

Сума: 15.88 лв.
В брой 

Дата: 19.02.2020
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ЛО
Г-Н КМЕТА
НА ОБЩИНА КАМЕНО

ИСКАНЕ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА .МЯСТО, ДАТА И ЧАС ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО 
ОБСЪЖДАНЕ. МЯСТО ЗА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА И ЗА 
ИЗРАЗЯВАНЕ НА СТАНОВИЩА ПО ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 
ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 
„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРК ЗА КРЕМАЦИИ И УРНОИОЛАГАНЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 

007108, МЕСТНОСТ „ДЕРЕ АР АС". ГРАД КАМЕНО. ОБЩИНА КАМЕНО"

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ.

С писмо изх. .У" ПД-2224- (40) 12.12.20i 9г. РИОСВ-Бургас е дало положителна оценка 
на представен от „ВОРИК ГРУП" ЕООД. в качеството на възложител Доклад за 
оценка на въздействието върху околната среда (доклад за ОВОС) на 
инвестиционно предложение: за „Изграждане на парк за крсмашш и урнополагане 
в поземлен имот АЬ 007108, местност „Дере Арас", гр. Камено, обшина Камено" .

С това писмо, съгласно чл. 16. ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка 
на въздействието върху околната среда. РИОСВ -  Б\ргас определя като засегната Обшина 
Камено. Възложителят следва съвместно с Обшина Камено ла организира обществено 
обсъждане на доклад за ОВОС и неговите приложения.
В съответствие с изискванията на чл.9~. ал.2 ог ЗООС с настоящето искане, предлагаме 
общественото обсъждане в Обшина Камено да се проведе в сградата на Общината- 
ул.‘‘Освобожденне" Ля 101, н а ................2020 г. г. от 9:00 часа.
Молим да осигурите обществен достъп до документацията и за изразяване на становища по 
доклада за ОВОС. в сградата на обшина Камено ул. Освобождение.” ,\я 101. на подходящо 
място, всеки работен ден. в рамките на работното време на общината, за период не по-малък 
от 30 дни, преди латота на общественото обсъждане.
Към това искане прилагаме един хартиен екземпляр на доклада за ОВОС с всички приложения, 
с цел предоставянето му за запознаване и изразяване на становища от заинтересованата 
общественост.
На основание на чл. 97. ат. 2 от ЗООС. в срок от 7 дни от ползчаване на настоящето искане да 
ни потвърдите писмено дати приемате предложението ни за провеждане на общественото 
обсъждане в обшина Камено. В случай на неполучаване в законния срок на писмен отговор по 
направеното предложение ше приемем, че същото е прието и е в сила.

Приложения:

В очакване на Вашия отговор оставаме е уважение.

1. Хартиен екземпляр на доклад за ОВОС ведно с приложения
2. Обяза за обществено обсъждане.

https://mail.google.com/mail/u/0/'?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgxwGDNWRKWNdtXxxzmpdHZxmWqzr?projector=1&messagePartld=0.1 1/1

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl%23inbox/FMfcgxwGDNWRKWNdtXxxzmpdHZxmWqzr?projector=1&messagePartld=0.1
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ОБЩИНА КАМЕНО
гр. Камено п.к. 8120

ДО
КРИСТИЯН НИКОЛАЕВ КИРОВ

! Регистрационен индекс и дата
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УПРАВИТЕЛ НА
ФИРМА „ВОРИК ГРУП“ ЕООД
ГРАД БУРГАС
УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ № 40, ЕТ. 6, АП. 17

УВАЖАЕМИ Г-Н КИРОВ,

Във връзка с постъпило искане с вх. № 69-00-104/11.02.2020 г. с предложение за място, 
дата и час за обществено обсъждане на ДОВОС на инвестиционно предложение: 
„Изграждане на парк за кремиции и урнополагане в поземлен имот № 007108, местност 
„Дере Арас“, гр. Камено, община Камено“, Ви уведомявам че съгласно чл. 97, ал. 2 от ЗООС, 
Община Камено предлага гореописаното обсъждане да се проведе на 20.03.2020 г. от 12:00 
ч. в Театралният салон към Читалище „Просвета-1927“, гр. Камено, ул. „Освобождение“ №
84.
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НОВИНИ И СЪОБЩЕНИЯ

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И 
АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА 
ИНФОРМАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА 
СОБСТВЕНОСТ

ИЗБОРИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАНА 

ПРОЕКТИ

БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ,МЕСТНИ ДАНЪЦИ 
И ТАКСИ

КАРИЕРИ

Национална програма за Енергийна 
Ефективност

ISO 9001:2015/ ISO 27001 

Полезно при бедствия и аварии 

Концесии

Дарителска кампания за подпомагане 
на домакинства, пострадали от 
наводнението на 25.10 .2017Г.

Зашита на личните данни

Схеми '’Училищен плод" и "Училищно 
мл _ __ _ _

Начало НОВИНИ И СЪОБЩЕНИЯ • Сб_е-вечо обсъждане

Обществено обсъждане

19 Февруари 2020 fa Like 30 I S hare

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРК 

ЗА КРЕМАЦИИ И УРНОПОЛАГАНЕ В ПИ № 007108, МЕСТНОСТ „ДЕРЕ АРАС”, ГР. КАМЕНО, ОБЩИНА КАМЕНО,
ОБЛАСТ БУРГАС

Община Камено уведомява всички заинтересовани физически и юоидически лица, че организира обществено 
обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ДОЗОС/ с б с и ч к и  приложения към него на 
инзестиционно предложение: „Изграждане на парк за кремиции и урнополагане в поземлен имот № 007108, 
местност „Дере Арас", гр. Камено, община Камено"
Соешата ше се пооведе на 20.03.2020 г. от 12:00 часа в Театралния салон към Читалище „Просвета-1927", гр. 
Камено, ул. „Освобождение" \в 84.



ПРЛВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА 
D5CTBEH0CT

ЗБОРИ

РОФИЛ НА КУПУВАЧА 

РОЕКТИ

ОДЖЕТ. ФИНАНСИ,МЕСТНИ ДАНЪЦИ 
ТАКСИ

АРИЕРИ

ационална програма за Енергийна 
|)ективност

0 9001:2015/ ISO 27001 

олезно при бедствия и аварии 

знцесии

зрителска кампания за подпомагане 
з домакинства, пострадали от 
зводнението на 25.10.2017г.

зшита на личните данни

<еми "Училищен плод" и "Училищно 
ляко"

БЩИНСКИСЪБИТИЯ

БЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА 
БЩИНА КАМЕНО 2014-2020

ПЕКТРОННА СПРАВКА ЗА ДЪЛЖИМИ 
АНЪЦИ И ТАКСИ

ОМР/ЛИДЕР

ТЕШНА ПОМОЩ
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ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРК 

ЗА КРЕМАЦИИ И УРНОПОЛАГАНЕ В ПИ № 007108, МЕСТНОСТ „ДЕРЕ АРАС“, ГР. КАМЕНО, ОБЩИНА КАМЕНО,
ОБЛАСТ БУРГАС

Община Камено уведом.яза асички заинтересозани физически и юридически лица, че организира общест5ено 
обсъждане -а Доклад за оценка на въздействието върчу околнз-а среда .'ДОВОС/ с всички приложения към -его на 
инвестиционно предложение: „Изграждане на парк за кремиции и урнополагане в поземлен имот № 007108, 
местност „Дере Арас", гр. Камено, община Камено"
Срещата ще се проЕеде на 20.03.2020 г. от 12:00 часа в Тазтрвлния салон към Читалище „Просеета-1927", гр.
Камено, ул. „Освобождение" № 84.
Докладът за ОЗОС и приложенията към него са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8.30 до 
17.00 часа в сградата на Община Камено, гр. Камено, ул. „Освобождение" № 101, както и в РИОСВ-Буогас- гр.
Бургас, ул. Перущица“ № 67, ет. 3. в офиса на фирма „Зооик Груп' ЕООД -  гр. Бургас, ул. „Засил Левски", N8 40. ет. 6 
и на интернет—раниците на възложителя: [ittp://www.cre,natory.bg.
Писмени становища, поедложения, мнения и препоръки по предстзвениятДОЗОС могат да се предоставя- в 
делозодството з сградата на Община Камено. ?ИОСВ-Бур‘ас и в офиса на възложителя, както и на среща-а за 
обществено обсъждане.
Зв контакти по общественото обсъждане от страна на Община Камено: Богомила Куцарова -  еколог, тел.: -359 5515 
2059; e-mail: obshtina@kameno.bi. отстрана на възложителя: Кристиян КироБ. -ел.: +359 888 053 530. e-mail: 
k.kirov(®vorikg'-oup.bg.

http://www.cre'natory.bg
mailto:obshtina@kameno.bg
mailto:k.kirov@vorikgroup.bg

