ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата
за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
(НУРИОВОС, Приета с ПМС № 59 от 07.03.2003, изм. и доп.)
Възложител АНТОНИО СТАНИСЛАВОВ СТАНЧЕВ
с адрес: гр. Варна, 9 000 тел.: 0878/926 363
СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за изграждане на
еднофамилни жилищни сгради с прилежащ паркинг в поземлен имот 000058 идент. с ПИ
(69763.28.39) по КККР на с. Страшимирово, община Белослов, собственост на АНТОНИО
СТАНИСЛАВОВ СТАНЧЕВ.

За контакти СТАНИСЛАВ СТАНЧЕВ, 9000,ГРАД ВАРНА, БУЛ. ВЛАДИСЛАВ № 136,
ЕТ. 3, АП. 10
С информацията за ИП може да се запознаете по подробно в сградата на община Белослав и
кметство с. Страшимирово.
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Варна – 9000,
ул. „Ян Палах” № 4, ел. поща: riosv-vn@mbox.contact.bg
Приложение:
1. Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ – ВАРНА
ИСКАНЕ
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната
среда (ОВОС)
от АНТОНИО СТАНИСЛАВОВ СТАНЧЕВ
(име, адрес и телефон за контакт, гражданство
на възложителя – физическо лице)
9000,ГРАД ВАРНА, БУЛ. ВЛАДИСЛАВ № 136, ЕТ. 3, АП. 10

(седалище и единен идентификационен номер
на юридическото лице)

Пълен пощенски адрес: 9000,ГРАД ВАРНА, БУЛ. ВЛАДИСЛАВ № 136, ЕТ. 3, АП. 10
Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 0878/926 363
Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:
Лице за контакти: СТАНИСЛАВ СТАНЧЕВ
УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,
Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване
на ОВОС за ново инвестиционно предложение: за изграждане на еднофамилни жилищни сгради с
прилежащ паркинг в урбанизиран поземлен имот 000058 идент. с ПИ (69763.28.39) по КККР на с.
Страшимирово, община Белослов, собственост на АНТОНИО СТАНИСЛАВОВ СТАНЧЕВ.
Съгласно инвестиционното намерение, обектите ще се изграждат и въвеждат в експлоатация на
няколко етапа. Строежът ще бъде изпълнен в съответствие с действащите правила и нормативи,
съобразно указаното във визата застрояване със следните устройствени показатели за ПИ с
идентификатор 69763.28.39 по ККР на с. Страшимирово, общ. Белослав в зона „Жм“: П заст. ≤ 60 %;
K инт ≤ 1.2; П озел.≥ 40%; Вис. ≤ 10 м

(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 два екземпляра на електронен носител.
2. Доказателства за извършено писмено уведомяване на кметовете на община Белослав и
с. Страшимирово, общ. Белослав и на засегнатото население за ИП, съгласно разпоредбата на
чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, с информация, съобразена с изискванията на чл. 4, ал. 3 от
същата наредба.
3. Документи, доказващи осигуряване от възложителя на обществен достъп до
информацията по приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 от наредбата и предоставяне на копие на
хартиен и на електронен носител на съответната/съответните община/общини, район/райони
и кметство или кметства съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от наредбата.
4. Информация относно обществения интерес, ако такъв е бил проявен по реда на чл. 6,
ал. 9 от наредбата, в т.ч. получени писмени становища от заинтересувани лица, жалби,
възражения или предложения, протоколи от проведени срещи и др. от осигурения от
възложителя обществен достъп до информацията по приложение № 2 към чл. 6.
5. Документ за платена такса.
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)

