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ИСКАНЕ 

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

среда (ОВОС) 

  

от     ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ГАВАЛЮГОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МЕСТНА 

ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БОТЕВГРАД 

(име, адрес и телефон за контакт) 

ГР. БОТЕВГРАД 

 (седалище) 

Пълен пощенски адрес: гр. Ботевград, п.к. 2140, пл. “Освобождение“ №13 

Телефон, факс и ел. поща (е-mail):  

mig.botevgrad@gmail.com  

+359723/ 66636; +359723/66627 

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: 

ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ГАВАЛЮГОВ 

Лице за контакти: Янка Александрова 

  

 

 

mailto:mig.botevgrad@gmail.com


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

  

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

за инвестиционно предложение  

Зона за отдих и събития във в.з. „Зелин“, община Ботевград  

(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) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


