ОБЩИНА “М А Р И Ц А” – ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
Пловдив, бул. “Марица” 57A
тел.: 032/ 907 800
факс: 032/ 951 934
e-mail: obshtina@maritsa.org

web: www.maritsa.bg

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост
на основание чл.4, ал. 2 от наредбата за условията и реда за извършване на
оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/, ДВ бр.25/2003г.,
изм. ДВ бр.3/2006г., посл. изм. ДВ бр.3/2018г.
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
с адрес на управление: гр. София, п. к. 1092, ул. „Дякон Игнатий“ № 3,
телефон: 02/92 20 700, факс: 02/988 06 11, e-mail: e.popova@mod.bg
СЪОБЩАВА:
за инвестиционното си предложение: „Летище Граф Игнатиево –
изграждане
на
нова
и
модернизация
на
съществуваща
инфраструктура, с цел осигуряване на изискващите се условия за
съхранение, поддръжка и експлоатация на самолет F-16 Block 70“ в
ПИ №17806.1.1 в землището на село Граф Игнатиево.
Летище Граф Игнатиево от състава на Военновъздушните сили (ВВС) е
разположено северозападно от с. Граф Игнатиево, община Марица, област
Пловдив. Летищната територия включва поземлени имоти в землището на
с. Граф Игнатиево (община Марица) и землището на с. Малък Чардак
(община Съединение). В рамките на тези имоти са действащи войскови
райони (ВР) 1550 и 1556, с ползвател военно формирование (ВФ) 28000 –
Граф Игнатиево. Имотите са предоставени в управление на
Министерството на отбраната с Указ № III-1294 от 06.03.1940 г., ПМС №
284/07.02.1950 г. и ПМС № 48/20.02.1960 г., с актове за публична държавна
собственост № 0061 и № 1849.
Лице за контакти от страна на Възложителя: Татяна Павлова – главен
експерт в Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“, отдел

„Инвестиционна политика и строителство“, телефон: 02/92 20 709, e-mail:
t.pavlova@mod.bg
Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата
на публикуване на обявата на следните адреси:
РИОСВ-Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122
Община „Марица“ на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 57 а
Информацията по чл.4, ал.3 от Наредбата за ОВОС е налична в Дирекция
„Устройство на територията“, община „Марица“ на адрес: гр. Пловдив,
бул. „Марица“ № 57а, стая 404 /работното време на община „Марица“/
Дата на публикуване на обявата: 06.01.2021г.

