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Съобщение на основание чл. 5, ал. 2 от Наредба за условията и реда за 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда/НУРИОВОС/(ПМС 
№59/2003г., ДВ бр.25/2003г. изм. и доп. с ПМС № 302, ДВ бр. 3/2006г.) 

 

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно  

намерение:  

1.Изграждане на хеликоптерна площадка в имот № 000279, м. "Кьошка" 
по КВС, в землището на с. Фотиново, общ. Батак; 

2. Изграждане на два водоема за борба с горските пожари в имоти: № 
000278, м. "Вълча поляна" и № 000280, м. "Кьошка", в землището на с. 
Фотиново, общ. Батак  
с възложител: ДЛС "БОРОВО", м. "Вълча поляна" 

РИОСВ-Пазарджик приема представената от възложителя документация за 
горепосоченото инвестиционно предложение като информиране на компетентния орган  по 
околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда/ЗООС/(ДВ 
бр.91/2002г. изм. и доп. ДВ бр. 77/2005г.)  и чл.4, ал.1 на Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда/ОВОС/ (ПМС №59/2003г. ДВ 
бр.25/2003г. изм. и доп. с ПМС №302/2005г., ДВ бр.3/2006г.) и чл.10, ал.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 (обн. 
ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., приета с ПМС №201 от 31.08.2007г.).  

Във връзка с това възложитея е информиран писмено за следното: 
І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на 

околната среда:  
Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2 (т. 10, буква "г", 

”е”) от ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от него подлежи на преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е 
директорът на РИОСВ-Пазарджик. 

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 
разнообразие:  

1. Представеното инвестиционно предложение подлежи на процедура по оценка за 
съвместимостта, съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 
намерения с предмета и целите на опазване на защитените зони, която се извършва чрез 
процедурата по ОВОС във връзка с чл. 31, ал. 4 от ЗБР. 

2. Избраните от Вас имоти за реализиране на  инвестиционното намерение, съгласно 
внесените скици и партиди на имотите, попада в границите на защитени зони BG0001030 
„Родопи-Западни” и BG0002063 „Западни Родопи, които са част от Националната екологична 
мрежа/НАТУРА 2000 (Глава ІІ от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), посл. изм. ДВ 
бр. 94/16.11.2007г.).          



Инвестиционното предложение не засяга защитени територии, съгласно Закона за 
защитените територии /ЗЗТ/ (ДВ, бр.133 от 11.01.1998г.).   
 Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до кмета на Община 
Батак и с. Фотиново. 
 


