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  РЕ П УБЛИ К А  Б ЪЛ ГАР ИЯ  

   Ми нис те рс тв о  н а  о к ол нат а  с ре да  и  в од ите  
     Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик 

 

 

Съобщение  
РИОСВ – Пазарджик съобщава за процедура по екологична оценка (ЕО) и оценка за 

съвместимост (ОС) на специализирана план-схема за газификация с природен газ на гр. 

Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик 

 

с възложител: ОБЩИНА СТРЕЛЧА 
 

 

І. По отношение на изискванията на глава шеста на Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС): 

Съгласно представената информация от възложителя, специализираната план-схема на 

газоразпределителната мрежа, като елемент на подробния устройствен план, попада в обхвата 

на разпоредбата на чл. 85, ал. 2 във връзка с ал. 1 от ЗООС и съобразено с изискванията на чл. 2, 

ал. 2, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 

програми (Наредба за ЕО) следва да бъде предмет на процедура по преценяване на 

необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО), т.к. очертава рамката за бъдещо 

развитие на инвестиционно предложение по Приложение № 2 от ЗООС. 

План-схемата, като елемент на подробните устройствени планове, следва да се одобри с 

решение на общински съвет към Община Стрелча, предвид което и съгласно чл. 4, т. 2 от 

Наредбата за ЕО, компетентен орган за процедурата по ЕО е директорът на РИОСВ-

Пазарджик. 

Съгласно чл. 3, ал.2, т. 1 на Наредбата по ЕО, екологичната оценка на специализираната 

план-схема на газоразпределителната мрежа се извършва едновременно с изготвянето му и 

становището по екологична оценка се издава преди одобряването на специализираната план-

схема по реда на чл. 128 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).  

 

 Следващите действия, които трябва да предприемете са да внесете в РИОСВ-Пазарджик: 

1. Писмено искане на хартиен и електронен носител, съгласно чл. 8, ал. 1 на Наредбата за 

условията и реда за извършване на екологична оценка, което да съдържа:  

•  Информация за възложителя (орган или оправомощено по закон трето лице): име, пълен 

пощенски адрес, лице за връзка – телефон, факс и адрес за електронна поща; 

• Обща информация за предложения план: 

- основание за изготвяне на плана – нормативен или административен акт; 

- период на действие и етапи на изпълнение на плана; 

- териториален обхват; 

- засегнати елементи на Националната екологична мрежа; 

- основни цели на плана; 

- финансиране на плана 

- срокове и етапи на изготвянето на плана и наличие, нормативно регламентирано на 

изискване за обществено обсъждане или друга процедурна форма за участие на 

обществеността; 

- орган, отговорен за прилагането на плана; 

- орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана. 

2. Към искането се прилага и информация, съгласно чл. 8, ал. 2 на Наредбата за условията 

и реда за извършване на екологична оценка. 
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ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР): 

Така внесеният „Специализиран план-схема за газификация с природен газ на гр. 

Стрелча” попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие (ДВ. бр. 77 от 9 

Август 2002 г., посл. изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013 г.) 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., посл. изм. ДВ, бр. 94 от 30 ноември 2012 г.). 

Допустимостта на плана по смисъла на чл. 12 от Наредбата за ОС, както и преценката по 

чл. 15 от Наредбата за ОС – за вероятната степен на въздействие на плана върху защитени зони 

от мрежата „НАТУРА 2000”, ще бъде направена след внасяне на необходимата информация по 

реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда. 
 


