
 

„ЕКО ХИДРО-90“  ООД 
 

на основание чл. 97, ал. 4 и във връзка с чл. 81, ал. 1, т.2 от Закона за опазване на 

околната среда 

 

 

У В Е Д О М Я В А 
 

Всички заинтересувани физически и юридически лица, че са организирани срещи 

за обществено обсъждане на допълнен доклад за оценка на въздействието върху околната 

среда (ДОВОС) и допълнен доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) с 

всички приложения към тях за инвестиционно предложение (ИП):  

„Открит добив на строителни материали (мрамори и доломити) от находище 

„Малкото меше”, в землището на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с 

възложител „ЕКО-ХИДРО-90“ ООД 

 

Срещите ще се проведат, както следва: 

 На 23 юни 2021 г. от 10,00 часа в сградата на читалище „Пробуда“ в село 

Огняново, общ. Пазарджик; 

 На 23 юни 2021 г. от 16,00 часа в сградата на читалище „Просвета“ в село 

Мирянци, общ. Пазарджик; 

 На 24 юни 2021 г. от 10,00 часа в зала „Архитектурен съвет“, II-ри етаж в сградата 

на общинска администрация в гр. Пазарджик; 

 На 24 юни 2021 г. от 16,00 часа в сградата на читалище „Съзнание 1927“ в село 

Синитово, общ. Пазарджик. 

 

 

Доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) за 

инвестиционното предложение и всички приложения в т. ч. ДОСВ с приложенията към 

него са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9,00 часа до 16.00 

часа в сградата на общинска администрация Пазарджик, в кметство на с. Огняново, в 

кметство на с. Мирянци, в кметство на с. Синитово, в РИОСВ Пазарджик, както и на 

www.riewpz.org/превантивна дейност/Екологична оценка и ОВОС/Обществен достъп до 

доклади по ОВОС иwww.riewpz.org/превантивна дейност/Биологично разнообразие и 

защитени територии/Натура 2000/Консултации с обществеността на ДОСВ. 

 

Писмени становища могат да се предоставят на: 

ул. „Асен Златаров“ № 12, 4400 гр. Пазарджик „ЕКО ХИДРО 90“ ООД 

в община Пазарджик и в РИОСВ Пазарджик: 4400 гр. Пазарджик, ул. „Гурко“ №3 

или на срещите за обществено обсъждане. 

 

 

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя:  

Георги Делчев, тел. 0889 510 631 

Огнян Антонов, тел. 0896 647 602 

e-mail: ekohidro_90@abv.bg 

 

http://www.riewpz.org/превантивна

