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О Б Я В А 

 
На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване 

на оценка на въздействието върху околната среда 
 

Община „Марица“ 
 

О  Б  Я  В  Я  В А 
 

открит обществен достъп до информацията по приложение № 2 от 
Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, постъпила в 
община „Марица“  с вх. № 32-00-344/29.12.2022г. за:  

 
„Изграждане на площадка за дейности с отпадъци от черни и цветни 

метали, метални опаковки и негодни за употреба батерии и 
акумулатори“, в имот с идентификатор № 03839.37.34, в землището на с. 

Бенковски, община „Марица“, област Пловдив 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ВИО – КОМЕРС“ ЕООД  
с. Бенковски, Стопански двор № 1 
 
Лице за контакти от страна на Възложителя:  
Мария Атанасова,  тел.: 0890 501 028, e-mail: m.atanasova@nei.bg  
Станислав Николов, тел.: 0877 774 215, e-mail: s.nikolov@nei.bg 
 гр. Пловдив, ул. „Рогошко шосе“ № 5 

 

На Складово-производствената база ще бъдат обособени следните 
функционални зони: 

1. зона за приемане и измерване на отпадъците с контролно-
пропускателен пункт  

2. основна зона, върху която се осъществява основната дейност по 
третиране на от-падъците; 

3. спомагателна зона, върху която се осъществява подготовката на 
отпадъците преди основната дейност по третирането, напр. сортиране;  

4. складова зона; 
5. обслужваща (административно-битова) зона. 



 

 
Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата 
на публикуване на обявата на следните адреси: 
РИОСВ-Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122 
Община „Марица“ на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 57 а 

 
Документацията е на разположение на обществеността, в 

продължение на 14 (четиринайсет) дни, всеки работен ден в периода от 
04.01.2023г. – 17.01.2023 г. включително, в сградата на Община „Марица“, 
дирекция „Устройство на територията”, стая 404, всеки работен ден от 
08:00 до 12:00 часа и от 12:30 до 16:30 часа. 

 
 
Дата на публикуване на обявата: 04.01.2023г. 


