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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/Наредба за 

ОВОС/(ПМС №59/2003г., ДВ бр.25/2003г. изм. и доп. с ПМС № 302,                            

ДВ бр. 3/2006г., ДВ бр. 80/2009г., ДВ бр. 29/2010г., ДВ бр. 3/2011г., изм и доп. ДВ. 

бр. 94 от 30 ноември 2012 г.) 
 

 

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно 

предложение:  

 

Инвестиционно предложение „Пазркинг за товарни автомобили с обслужващи сгради 

и жилищно строителство”, имот  № 62004.8.992, м. „Пазарски път”, гр. Ракитово, общ. 

Ракитово, обл. Пазарджик 

 

 с възложител: „ТРАНС ТУПАРОВ” ЕООД 

 
 

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/ и 

чл.4, ал.1 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 

върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ 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). 

Във връзка с това възложителя е информиран писмено за следното: 

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

околната среда:  

Представеното от Вас инвестиционно предложение, включва изграждане на паркинг 

за товарни автомобили - до десет паркоместа, обслужващи сгради към паркинга и жилищно 

строителство. 

За жилищно строителство в имот 62004.8.992, м. „Пазарски път”, по кадастралната 

карта на гр. Ракитово, има издадено становище на Директора на РИОСВ-Пазарджик за 

инвестиционно предложение „Жилищно строителство, прокопаване и полагане на нов 

водопровод – 285 м. и нова подземна кабелна линия, ниско напрежение – 212 м.”, за което е 

преценено, че не подлежи на регламентираните с глава шеста от Закона  процедури по 

оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка. 

Инвестиционно предложение за изграждане на паркинг за товарни автомобили с 

обслужващи сгради, попада в обхвата на Приложение № 2, т. 10 буква „б” от ЗООС и 

съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС 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 (ЗБР): 

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. 66 от 26 Юли 2013г.) 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. и доп. ДВ, бр. 94 от 30 

Ноември 2012 г.). 

Имотът, обект на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени 

територии, както и в границите на защитени зони съгласно ЗБР. 

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

ОС. 

Преценката по чл. 15 от Наредбата за ОС за вероятната степен на въздействие на 

инвестиционното предложение върху защитени зони от Националната екологична 

мрежа/НАТУРА 2000, ще бъде направена след внасяне на искане за преценяване на 

необходимостта от ОВОС. 

 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община Ракитово. 

 

 


