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Заличени данни - чл.1 от ЗЗЛД
чл.4, ал.1 и чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 на
Европейския парламенти съвета

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
М и н и с т е р с т в о  на о к о л н а т а  с реда  и во ди т е

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ -  РУСЕ

Изх. No 
Русе, !ш ;ш ж
до
Г-Н ДИМИТЪР СТЕФАНОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА ТУТРАКАН

Община Тутракан
гр 1утракан, ул."1рансмариска"31

Per. индекс: №-РД 14 4411 
Дата: 6.7.2021 г.
Код за достъп: 8UKDN2R6

Състоянието на вашият документ може да проверите 
на http Mutrakan egov bg (деловодна справка)

ДО
КМЕТСТВО СЕЛО БРЕНИЦА 
kmetstvobrenitsa@abv.bg

Относно: Процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху 
околната среда в ш ч. оценка sa съвместимостта с предмета и целите па опазване пи 
защитените зони за инвестиционно предложение „Създаване, отглеждане и напояване на био 
сливови и лавандулови насаждения в ПИ с идентификатор 06389.1.42 по КК и КР на село 
Бреница и довеждащ водопровод от водоем в ПИ с идентификатор 06389.20.168 по КК на село 
Бреница“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Информирам Ви, че искането и информацията по Приложение №2 на Наредбата за ОВОС 
за горецитираното предложение, са депозирани в РИОСВ-Русе с вх. № АО-3137-5/18.06.2021г.

Съгласно разпоредбите ма чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС имате следните 
задължения:

1. В срок до 3 дни от получаване на настоящото писмо, да осигурите обществен достъп до 
информацията за най-малко 14 дни, като поставите съобщение па интернет страницата 
си и/или на обществено достъпно място за достъпа до информацията и за изразяване на 
становища от заинтересувани лица;

? В срок до 3 щш с-пед изтичанею на срока мх общеешен досгьп по i. I, следва да 
изпратите в РИОСВ-Русе резултатите от обществения достъп, в г.ч. начина на 
осигуряването му, по образец съгласно приложение № 7 от Наредбата за ОВОС.

Приложено, изпращам Ви представената информация за преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС за горепосоченото инвестиционно предложение по електронен път.

Приложение: съгласно текста.
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