
Приложение № 6 към чл. 6, ал. 1  
от Наредбата за условията и реда  

за извършване на оценка на  

въздействието върху околната 

среда 

                                                                          

ДО 

ДИРЕКТОРА  

НА РИОСВ - СОФИЯ 

                                                         

ИСКАНЕ 

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

среда (ОВОС) 

от  

„АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ AД 

 

ЕИК 831643461 

Седалище и адрес на управлението: гр. София, ул. „Георги С. Раковски“ № 128, ет. 8 

Пълен пощенски адрес(за кореспонденция): гр. София, ул. „Георги С. Раковски“ № 128, ет. 8 

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): тел. (+359) 889 622922, електронна поща: 

head_office@amhemus.eu 

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Райчо Котов – 

Изпълнителен директор  

Лице за контакти: Христин Савов, тел.: +359 888 735748, savov@amhemus.eu 

 УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР, 

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

за инвестиционно предложение:   

„Обособяване на площадка за събиране, съхраняване и рециклиране на строителни 

отпадъци“, в част от имот № 66860.12.126, м. „Креща“, с. Скравена, община Ботевград, 

Софийска област,  

в качеството му на ново инвестиционно предложение, попадащо в обхвата на приложение № 2, т. 

11, буква „б“ на ЗООС, съгласно писмо 12428-7823/23.08.2021 г. на РИОСВ-София. 

(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 - 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 от ЗООС (в случаите по чл. 118, ал. 2 от ЗООС) - един екземпляр на хартиен 

носител и един екземпляр на електронен носител. 

4. Информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС (в случаите по чл. 109, ал. 4 от 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. 

 Желая решението да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор. 

  

 

Дата: ……………………..                                             Уведомител: …………………...………. 

                                                                                                               (подпис) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


