ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-ПЛЕВЕН

ИСКАНЕ
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда (ОВОС)
от Георги Иванов Алков с адрес гр.Кнежа, ул.Георги Димитров №7а, гражданство –
Българско и Станислав Цветанов Кръстев с адрес гр.Кнежа, ул.Козлодуй №1, гражданство –
Българско.
(име, адрес и телефон за контакт, гражданство
на възложителя – физическо лице)

Пълен пощенски адрес: гр.Кнежа ПК 5853
Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 0885238084
Лице за контакти: арх.Камен Лазаров

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,
Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на
ОВОС за инвестиционно предложение:
- Ново инвестиционно намерение за обект: Преустройство на част от съществуващи
гаражи в месопреработвателен цех в XV-351, квартал 41 по плана на гр.Кнежа
(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново
инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на инвестиционно
предложение съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към ЗООС)
Прилагам:
1. Информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка на въздействието върху околната среда от наредбата – един екземпляр
на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.
2. Документи, доказващи осигуряване от възложителя на обществен достъп до
информацията по приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 от наредбата и предоставяне на копие на
хартиен и на електронен носител на съответната/съответните община/общини, район/райони
и кметство или кметства съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от наредбата.

3. Информация относно обществения интерес, ако такъв е бил проявен по реда на чл. 6,
ал. 9 от наредбата, в т.ч. получени писмени становища от заинтересувани лица, жалби,
възражения или предложения, протоколи от проведени срещи и др. от осигурения от
възложителя обществен достъп до информацията по приложение № 2 към чл. 6.
4. Оценка по чл. 99а ЗООС (в случаите по чл. 118, ал. 2 ЗООС) – един екземпляр на
хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.
5. Информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 ЗООС (в случаите по чл. 109, ал. 4 ЗООС) –
един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.
6. Документ за платена такса.
Желая решението да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес
на електронна поща. . - неприложимо
Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на
посочения от мен адрес на електронна поща. . - неприложимо

Дата: ...............................................

Възложител:……………………………
(подпис- Георги Алков)

Възложител:……………………………
(подпис-Станислав Кръстев)

