
Приложение № 6 към чл. 6, ал. 1 на Наредбата за ОВОС 

(Ново - ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г. 

 изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)               

ДО  

КОСТАДИН ГЕШЕВ 

ДИРЕКТОРА НА  

РИОСВ - ПАЗАРДЖИК 

ГРАД ПАЗАРДЖИК 

УЛ. „ ГЕНЕРАЛ ГУРКО“  №3, ЕТ.4 

 

ИСКАНЕ 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда (ОВОС) 

 

от ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, представляванa от Д-р Костадин Тодоров Коев – Кмет на 

Община Велинград, адрес: гр. Велинград, бул. “Хан Аспарух“ № 35, тел. + 359 (0 ) 359 /5 20 

19; 0359/5 21 17 и 0359/5 01 02  

(име, адрес и телефон за контакт) 

гр. Велинград, бул. “Хан Аспарух“ № 35, ЕИК: 000351580 

 (седалище) 

Пълен пощенски адрес: гр. Велинград, Община Велинград, Област Пазарджик, п. код 

4600, бул. “Хан Аспарух“ № 35 

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): : Телефонна централа: + 359 (0 ) 359 /5 20 19; 0359/5 21 17 

и 0359/5 01 02; Факс на Община Велинград: + 359 (0 ) 359 /54341; e-mail: 

obshtina@velingrad.bg  

Управител /изпълнителен директор на фирмата възложител: Д-р Костадин Тодоров Коев – 

Кмет на Община Велинград 

Лице за контакти: Радка Халачева – старши инспектор отдел „ ЕКЧС“  тел: 0884/ 43 05 25 

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР, 

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

на ОВОС за инвестиционно предложение: “Изграждане на обслужващ път- транспортен 

достъп в местностите „Джестов въбел“, „Голяма мътница“ и „Стража“ по КККР на 

гр.  Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик. 



 (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. 

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. 

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

електронна поща. 

 Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на 

посочения от мен адрес на електронна поща. 

 

 

 

Дата: 07.07.2021 г.                                                    Уведомител: ......................... 

                                                                                                 (подпис) 

 

 


