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

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ – СТАРА ЗАГОРА

ИСКАНЕ
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда (ОВОС)
от „ВИДЖИ II ГРУП“ ЕООД, ЕИК BG 203833693
гр. София, Р-Н „Триадица“, кв. „Стрелбище“, № 5, вх.5, ап.24 п.к. 1000
(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)

……………………………………………………………………………………………………………………

Пълен пощенски адрес: гр. София, Р-Н „Триадица“, кв. „Стрелбище“, № 5, вх.5, ап.24 п.к.1000
Телефон, факс и ел. поща (е-mail): +359876 432 788, iliev_jordan71@abv.bg
Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Десислава Асенова Македонска
Лице за контакти: Йордан Илиев Йорданов
УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,
Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на
ОВОС за инвестиционно предложение: «Създаване на нови винени лозови масиви, включително
изграждане на подпорна конструкция; изграждане противо-ерозионна агротехника с колектори за
дренаж, шахти и канали за отводняване, изграждане на тераси; изграждане на хидромелиоративни
съоражения – системи за капково напояване» в землището на село Жълт бряг, ЕКАТТЕ 29533,
общ.Твърдица, обл.Сливен, а именно имот с номер 032006.
Инвестиционното предложение за създаване на нови винени лозови масиви ще се
усъществява в следните земеделски имоти, всички с начин на трайно ползване – нива и находящи
се в землището на село Жълт бряг, ЕКАТТЕ 29533, общ.Твърдица, обл.Сливен, а именно имот с
номер 032006.
(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: ............................

Възложител:……………………………
(подпис, длъжност)

