
                                                                          ДО 

                                                                          ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-РУСЕ  

ИСКАНЕ 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда (ОВОС) 

от Зейти Фераим Мехмед, 

(име, адрес и телефон за контакт) 

с. Печеница, общ. Исперих, обл. Разград, ул. „Пейо Яворов“ № 4, тел.: 087 828 8363 

(седалище) 

Пълен пощенски адрес: с. Печеница, общ. Исперих, обл. Разград, ул. „Пейо Яворов“ № 4,  

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 087 828 8363, факс: -, електронна поща: - 

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: - 

Лице за контакти: Анна Илиева Кулева, тел. 0878 55 77 79, e-mail: anikuleva@abv.bg 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР, 

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

Изграждане на мандра за сирене, кашкавал и кисело мляко в поземлен имот с 
идентификатор 56232.16.5 по КК и КР на с. Печеница, общ. Исперих, обл. Разград 

Съгласно писмо изх. № АО-3494-(3) от 26.07.2022 година на Директора на РИОСВ-Русе 
инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 7, буква „в“ от Приложение № 2 на 
Закона за опазване на околната среда. 

 (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. Приложение № 1 

2. Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса по Тарифата. 
Приложение № 2 – копие на платежно нареждане 



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.  Неприложимо 

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. 
Неприложимо 

5. Други документи: Приложение № 3 

Скица-виза за проектиране 
Документ за собственост 
Удостоверение от Областна дирекция „Земеделие“-Разград  

Съгласно писмо изх. № АО-3494-(3) от 26.07.2022 година на РИОСВ-Русе: ИНФОРМАЦИЯ 
по чл.10 (1) от Наредбата за  условията и реда за извършване на оценка за 
съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с 
предмета и целите на опазване на защитените зони съгласно Приложения №№ 2 и 3, 
част Б на Наредбата 

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

Х 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:15.08.2022 година                             Уведомител:………………….…… 
 
         Зейти Фераим Мехмед 


