
                                                                                   ДО 

                                                                                   ДИРЕКТОРА НА РИОСВ – РУСЕ 

  

ИСКАНЕ 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда 

(ОВОС)  

от  ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 

(име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя - физическо лице)  

7150, община Две могили, град Две могили, бул. „България” № 84; ЕИК 000530529 

(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице) 

Пълен пощенски адрес: община Две могили 7150, община Две могили, област Русе, бул. 

„България” № 84 

Телефон, факс и e-mail 08141/9208, obshtina@dvemogili.bg 

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Божидар Борисов – Кмет на 

Община Две могили 

Лице за контакти – Хюлия Севдалиева – ССИОМПЕ в Община Две могили  

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР, 

Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за 

инвестиционно предложение „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за 

битови отпадъци, община Две могили, находящо се в ПИ с индентификатор 20184.60.381” 

 (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. Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса по Тарифата. 

3.  Оценка по чл. 99а ЗООС (в случаите по чл. 118, ал. 2 ЗООС) – един екземпляр на хартиен 

носител и един екземпляр на електронен носител – неприложимо. 

4. 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 – неприложимо. 

 Желая решението да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на 

електронна поща. 

     Х Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на 

посочения от мен адрес на електронна поща. 

  Дата: 23.10.2018 г.                                                                             Възложител: ............................... 

                                                                                                                                      (подпис/печат) 


