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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:  
"Изграждане на съоръжения за третиране и обезвреждане на отпадъците от общините 
Панагюрище и Стрелча" в местност "Братаница", землище на община Панагюрище 
с възложител: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ 

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 № 1, т. 26 от 
Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и съгласно чл. 92, т. 1 от него подлежи 
на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). В този случай, предвид 
критериите в Приложението компетентен орган за вземане на решение е директорът 
на РИОСВ-Пазарджик. 

За ПУП, който ще се изготви с цел устройване на инветиционния проект, на 
основание чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), следва да се прецени 
необходимостта от ЕО. Компетентен орган за издаване на решение е директорът на 
РИОСВ-Пазарджик в предвид одобряването на плана от общински експертен съвет. 

Като отчитаме същността на инвестиционното предложение и неговия 
териториален обхват на основание чл. 91, ал. 2 от ЗООС допускаме извършването 
само на една от оценките по глава шеста от ЗООС - оценка на въздействието върху 
околната среда.  



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

Представената информация може да бъде приета като уведомление по чл.10, 
ал. 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 (ДВ, бр.73/2007 г). 

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че 
инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно 
въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, 
предмет на опазване в защитени зони поради следните мотиви: 

1. Площадката на инвестиционното предложение, съгласно писмо на 
МОСВ с изх. № 08-00-3864/26.08.2010 г. и наш вх. № РД-04-
3077/31.08.2010 г., не попада в границите на защитени зони от мрежата 
„НАТУРА 2000” и в границите на защитени територии по смисъла на чл. 
5 от Закона за защитените тиритории (ЗЗТ); 

2. Осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до 
фрагментация, кумулативен ефект и увреждане на местообитания на 
видове - предмет на опазване в защитени зони от мрежата „НАТУРА 
2000” поради естеството и местоположението си. 

ІІІ. По отношение на изискванията на глава седма на Закона за опазване 
на околната среда (ЗООС): 

Инвестиционното предложение  попада в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС 
и необходимо условие за получаване на разрешение за строеж е комплексното 
разрешително по чл. 117, ал. 1 от ЗООС. Издаването на комплексното разрешително 
се извършва по реда на Наредба за условията и реда за издаване на комплексни 
разрешителни (ДВ, бр. 105/2005 г.), след провеждане на процедурата по ОВОС и 
компетентен орган за неговото издаване е министърът на околната среда и водите.   

 
Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община 

Стрелча. 


