
РЕ П УБЛИ К А  БЪ Л ГАРИ Я  
М ини ст ерс тво  н а  о к ол на та  с ре да  и  в одит е  
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. ДВ, бр. 94 от 30 Ноември 

2012 г.) 
 

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно  

предложение:  

„Залесяване на неземеделски земи на територията на община Стрелча” обл. 

Пазарджик. 

 

с възложител: ОБЩИНА СТРЕЛЧА 

 

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)( ДВ, бр.73/2007 г., 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 от Закона за опазване на 

околната среда:  

Представеното от Вас инвестиционно предложение, включващо дейности по 

залесяване на 33 броя изоставени ниви в землището на гр. Стрелча и землище на с. Свобода, 

с обща площ от 1529.663 дка, попада в обхвата на т. 1, буква „г” от Приложение 2 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.            

  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.  

2. Предвид чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения интерес 

по чл. 6, ал. 1 е необходимо 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.   

След изтичане на 14 дневния срок на извършеният от Вас достъп до приложение 2 да 

информирате РИОСВ-Пазарджик за резултата от обществения достъп, в т.ч. и начина на 

осигуряване на достъпа до информацията по приложение № 2.   

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.77 от 9 Октомври 2012г.) 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.). 

Имотите, обект на инвестиционното предложение, не попадат в защитени територии 

по смисъла на Закона за защитените територии. 

Имотите, обект на инвестиционното предложение (с изключение на имоти № 051023, 

№ 051025 и №051028, в землището на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик) попадат в 

защитени зони от Националната екологична мрежа/НАТУРА 2000, съгласно Закона за 

биологичното разнообразие – попадат в защитена зона BG0002054 „Средна гора” за опазване 

на дивите птици, обявена със Заповед № РД-273 от 30 март 2012 г. на Министъра на 

околната среда и водите (ДВ бр. 32 от 24.04.2012 г.), защитена зона BG0001389 „Средна 

гора” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в 

списъка от защитени зони, приета от Министерски съвет с Решение № РМС 661 от 

16.10.2007 г. (ДВ бр. 85 от 23.10.2007 г.) и защитена зона BG0001039 „Попинци” за опазване 

на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени 

зони, приета от Министерски съвет с Решение № 661 от 16.10.2007 г. (ДВ бр. 85 от 

23.10.2007 г.). 

Инвестиционно предложение „Залесяване на изоставени ниви на територията на общ. 

Стрелча”, в землището на гр. Стрелча и с. Свобода, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, 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 защитените зони от Националната екологична 

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

необходимостта от ОВОС. 

Обръщаме Ви внимание, че към подробно разработена информация в съответствие с 

Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, е неохбодимо да се представи и следното: 

- видовете (всички предвидени), с които се възнамерява да се осъществи залесяването; 

- методите на залесяването, вкл. необходимата техника; 

- предвиждат ли се последващи грижи за фиданките в имотите, ако да, да се 

охарактеризират – вид, времеви диапазон и т.н.; 

- в уведомлението се посочват технологични планове за залесяване, да се представят 

(приложат) като елемент на инвестиционното предложение; 

- да се представят актуални скици на имотите. 

 

 


