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

извършване на оценка на въздействието върху околната среда/Наредба за 
ОВОС/(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  
предложение:  

"Изграждане на деривационна МВЕЦ "Фотиново" в землището на с. Фотиново, 
общ. Батак, обл. Пазарджик 

 
с възложител: "ПИ ДЖЕЙ ЕНЕРДЖИ" ООД, ГР. ПЛОВДИВ, Р-Н "ЦЕНТРАЛЕН", 
УЛ. "ГУСТАВ ВАЙГАНД" № 14 
 

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 
/Наредбата за 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 
(Наредбата за ОС)(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. 3, 

буква "з") 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:  
 Елементите на инвестиционното предложение попадат в границите на 
защитена зона „Западни Родопи” с идентификационен код BG0002063 обявена със 
Заповед № РД-835 от 17 ноември 2008 г. на Министъра на околната среда и водите 
(ДВ, бр.108 от 19.12.2008 г.) и отстоят на около 130 метра от защитена зона „Родопи-
Западни” с идентификационен код BG0001030. 
 Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31 на Закона за 
биологичното разнообразие (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г., посл. изм. ДВ. бр.62 от 10 
Август 2010г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба 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 (Наредбата за 
ОС) (ДВ, бр.73/2007 г., изм. ДВ, бр. 15 октомври 2010 г.). и подлежи на процедура по 
оценка за съвместимост. 



Инвестиционното предложение е допустимо по смисъла на чл. 12 от 
Наредбата за ОС. 

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на 
инвестиционното предложение по реда на чл. 15 от Наредбата за ОС ще бъде 
извършена след като възложителят внесе информацията за преценяване 
необходимостта от ОВОС. 

 
Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община 

Батак и кметство с. Фотиново. 


