
 

Приложение № 6 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда 

                                                                            ДО 

                                                                           ДИРЕКТОРА  

                                                                          НА РИОСВ - СОФИЯ 

ИСКАНЕ 

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

среда (ОВОС) 

от Столична община, гр. София, ул. „Московска“ № 33, тел.: 02/9873579, 

Пълен пощенски адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33 

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): тел. 02/9873573, факс 02/9810703, e-mail: 

mayor_fandakova@sofia.bg  

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Йорданка Фандъкова – 

Кмет на Столична община 

Лице за контакти:  

инж. Добромир Симидчиев – ръководител на проект РПИП, моб. тел. 0888878253, e-mail: 

dsimidchiev@gmail.com; 

инж. Катя Попова – главен експерт отдел „Инженерна инфраструктура и топлоенергетика“, 

дирекция „Строителство“, моб. тел. 0882540524, e-mail: k.popova@sofia.bg 

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР, 

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

за инвестиционно предложение:  

1.  „Доизграждане на канализационната мрежа на кв. „Бенковски“, р-н „Сердика“; 

2. „Доизграждане на канализационната мрежа на кв. „Кръстова вада-изток“, р-н „Лозенец“; 

3.  „Доизграждане на канализационната мрежа на кв. „Симеоново“, р-н „Витоша“; 

4. „Изграждане на канализационна мрежа за кв.  „Драгалевци“, р-н „Витоша“; 

5. „Доизграждане на канализационна мрежа на кв. „Суходол“, р-н „Овча купел“; 

6. „Доизграждане на канализационната мрежа на кв. „Обеля“, р-н „Връбница“; 

7. „Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа на гр. Банкя, кварталите 

„Градоман“, „Михайлово“, „Вердикал“ и с. Иваняне, р-н „Банкя“; 

8. „Доизграждане на канализационната мрежа на гр. „Нови Искър“, р-н „Нови Искър“; 

9. „Реконструкция, модернизация и доизграждане на СГПСОВ „Кубратово“, р-н „Нови 
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Искър“. 

 

Инвестиционното предложение, включва обекти, подробно описани в информацията по 

приложение № 2, които представляват разширение на съществуващата канализационна мрежа 

на територията на СО, както и реконструкция, модернизация и доизграждане на СГПСОВ. Те не 

попадат в самостоятелни позиции по Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната 

среда.  

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 – не приложимо. 

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 – не приложимо. 

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) 

                                                                                                               Йорданка Фандъкова 

                                                                                                               Кмет на Столична община 

Съгласували: 

Ирина Савина, зам.-кмет направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм“: ....................... ..................... 

д-р инж. Ангел Джоргов, заместник-кмет направление „Обществено строителство“: ....................................................  

Изготвили: 

 

инж. Добромир Симидчиев, Ръководител на проект РПИП:                                                                                                              ………………. 

 

инж. Катя Попова, Техническо лице канализационни мрежи и съоръжения по проект РПИП:                                                ……………......... 

  

инж. Венелин Шъков, Техническо лице - водоснабдителни мрежи и съоръжения по проект РПИП                                     ………………….. 

  

Христина Братанова, Техническо лице - управление на утайките по проект РПИП:                   ..........................                      ........................... 

     

Веселка Антонова, Административен сътрудник по проект РПИП: чрез АИССО, 15.02.2021 г.                                                                                       



  

 


