
  Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я
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     Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

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 2012г.)

РИОСВ  –  Пазарджик  съобщава  за  постъпило  уведомление  за  инвестиционно 
предложение: 

„Преустройство на съществуващо помещение на партерен етаж в медицински център” в 
УПИ ІV-401, кв. 176, по плана на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

с възложител: „АРТЕМИДА-СГ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА 
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ” 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/(ДВ 
бр.91/2002г. изм. и доп. ДВ бр. 77/2005г., посл. изм.-ДВ, бр. 32 от 24.04.2012 г.) 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.,  посл.  изм.  ДВ бр.  94 от  30  ноеври 2012 г.)  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., изм. и доп. ДВ бр. 94 от 30 ноември 2012 г.). 

Във връзка с това възложителя е информиран писмено за следното:
І.  По  отношение  на  изискванията  на  глава  шеста  на  Закона  за  опазване  на  

околната среда (ЗООС):
Представеното  от  Вас  инвестиционно  предложение,  предвижда  преустройство  на 

съществуващо помещение на партерен етаж в медицински център с застроена площ 121.00 м².
Гореописаното  инвестиционно  предложение за  медицински  център,  самостоятелно 

представлява  „обект  с  обществено  предназначение” по смисъла на  §1,  т.  29в,  буква  „б” на 
Закона за опазване на околната среда, попада в обхвата на т. 10, буква „б” към Приложение 2 
на същия закон и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от него подлежи на преценяване на необходимостта 
от  извършване  на  ОВОС.  Компетентен  орган  за  произнасяне  с  решение  е  директорът  на 
РИОСВ-Пазарджик. 
          Следващите действия, които трябва да предприемете са:

1. За  извършване  на  преценката  трябва  да  представите  в  РИОСВ-Пазарджик  един 
екземпляр  от  подробно  разработена   информация  в  съответствие  с  Приложение  №  2  от 
Наредбата за ОВОС на хартиен носител и два екземпляра на електронен носител. Предмет на 
оценката следва да е цялостното  намерение, в т.ч. всички други обекти и дейности, които 
са свързани с основното намерение. 

2. Предвид чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения интерес по 
чл. 6, ал. 1 е необходимо:
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a.  Вие  да осигурите обществен достъп до информацията по приложение № 2 чрез 
поставяне на съобщение на интернет страницата Ви и/или по друг  подходящ начин за най-
малко 14 дни за изразяване на становища от заинтересувани лица. 

b. Не по - късно от едновременното внасяне на искането по чл. 6, ал. 1 да представите 
копие  на  хартиен  и  електронен  носител  на  информацията  по  приложение  № 2 на  Община 
Пазарджик за Вашето инвестиционно намерение. 

В информацията за преценяване, във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 93, ал. 
4, т. 5 на ЗООС трябва да отразите резултата от обществения интерес, ако такъв е бил проявен и 
да  представите  документи  доказващи  извършените  уведомления  от  Вас  и  Община 
Пазарджик на информацията по приложение № 2. 

Обръщаме внимание на Община Пазарджик,  предвид изискванията  на чл.  6,  ал.  9  от 
Наредбата за ОВОС, в срок до 3 дни от получаване на информацията по приложение № 2 да 
осигурят  обществен  достъп  до  същата  за  най-малко  14  дни като  поставят  съобщение  на 
интернет страницата (ако има такава) и/или обществено достъпно място в сградата на общината 
и сградата на кметството за изразяване на становища от заинтересувани лица. В срок до 3 дни 
от  изтичане  на  определения  срок,  Община  Пазарджик  изпраща  служебно  резултатите от 
обществения достъп, в т.ч. и начина на тяхното осигуряване 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 – УПИ ІV-401, кв. 176, по плана на гр. 
Пазарджик,  общ.  Пазарджик,  обл.  Пазарджик  не  попада  в  защитени  зони от  Националната 
екологична  мрежа/НАТУРА  2000,  съгласно  Закона  за  биологичното  разнообразие и  в 
границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

ИП 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 Пазарджик

        /                     /инж. А. Горчева
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