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ИСКАНЕ 

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

среда (ОВОС) 

  

от СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК 

(име, адрес и телефон за контакт) 

Пълен пощенски адрес: Община Перник, гр. Перник, пл. "Св. Иван Рилски“ №1А. 

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 

 +359 076 602 933, 076/58 50 01, obshtina@pernik.bg  

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: ……………………..………….. 

Лице за контакти: инж. Емилия Стоилкова– главен експерт в дирекция „Строителство, 

инфраструктура и екология”; тел. 076/684 273. 

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

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

за инвестиционно предложение  

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА ПРИЕМАНЕ, ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ И 

РЕЦИКЛИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ (СО) И ЕДРОГАБАРИТНИ 

ОТПАДЪЦИ (ЕГО) - ПЕРНИК 

За инвестиционното предложение (ИП) е провеждана процедура по реда на Глава шеста от 

ЗООС, приключила с Решение № ПЕ-51-ПР/2OI7r. на Директора на РИОСВ-Перник за 

преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната 

mailto:obshtina@pernik.bg


среда (ОВОС), с характер „да не се извършва ОВОС“. Проведена е процедура по реда на ЗОП и 

има сключен договор 227/09.09.2021г. с изпълнител за изграждането й. Поради обективни 

обстоятелства ИП не е реализирано и е загубило правно действие на 20.12.2022г. Няма промяна 

в параметрите на прецененото с Решение № ПЕ-51-ПР/2OI7r. на Директора на РИОСВ-Перник 

инвестиционно предложение. 

 (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: …………………...………. 

 

 СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ  

Кмет на Община Перник 

 

 

 

 


