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  РЕ П УБЛИ К А  Б ЪЛ ГАР ИЯ  
   Ми ни с те рс тв о  н а  о к ол нат а  с ре да  и  в од и те  
     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: 
 

 „Площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства 

(ИУМПС) и автосервиз” в УПИ ІІ – 126 (ПИ № 41126), м. „Дервиш гьол”, в землището на с. 

Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик 

  

 

с възложител: „ЛАТОРРЕ АВТО” 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 ноември 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 

Предмет на инвестиционното предложение е извършването на услуги, свързани с 

поддръжка и ремонт на моторни превозни средства (МПС) и дейности по третиране на 

излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), свързани със събирането им, 

тяхното безопасно съхраняване и разкомплектоване на части, които могат да бъдат 

използвани и продадени като части втора употреба, да бъдат рециклирани или предадени за 

обезвреждане, както и сервизно обслужване на МПС. 

  Имотът, в който ще се реализира ИП е урегулиран, като за ПИ № 141126 с площ 

3,397 дка е образуван УПИ ІІ – 126 „търговия и услуги”, с обособена устройствена зона 

„Пп“ – предимно производствена, съгласно което площадката предвидена за третиране на 

ИУМПС отговаря на изискванията на чл.38, ал.1 от Закона за управление на отпадъците 

(ЗУО). 

            На площадката, в автосервиза ще се приемат и ремонтират моторни превозни 

средства от всички марки и клас - леки, товарни, микробуси. 
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 На площадката за разкомплектоване ще се приемат, съхраняват и разкомплектоват 

излезли от употреба моторни превозни средства, както и търговия с годните за употреба 

авточасти. Всички дейности ще се извършват ръчно. Максималният брой  ИУМПС, които 

ще се съхраняват и разкомплектоват се предвижда да са до 300 бр./годишно. 

Предвижда се обособяване на следните функционални зони: 

- зона за приемане на ИУМПС с контролно-пропускателен пункт; 

- основна зона, върху която се осъществява основната дейност по 

разкомплектоване; 

- зона за авторемонтни дейности; 

- складова зона; 

- зона за търговия с части втора употреба; 

- обслужваща (административно-битова) зона.   

 Не се налага строителство, реконструкция или разширение на пътната мрежа. За 

достъп до имота ще се използва съществуващ общински път.  

 Площадката ще се снабди с питейна вода от водопроводната мрежа на с. Мало 

Конаре. За електроснабдяване на площадката ще се изгради кабелно отклонение до 

съществуваща електропреносна мрежа. 

 Дейностите по ремонт и поддръжка на автомобили и дейностите по събиране, 

съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС не са свързани с формиране на производствени 

отпадъчни води. От персонала ще се формират битови отпадъчни води в количества до 0,3 

куб.м./ден, за които ще се изгради водоплътна изгребна яма.   

 Дъждовните води, от площадката с трайна настилка, ще се отвеждат в локално 

пречиствателно съоръжение – каломаслоуловител. 

 Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 

11, буква „д”  на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) 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: 

 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.  

 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 и Кметство Мало Конаре за Вашето инвестиционно намерение.  

В информацията за преценяване, във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 93, 

ал. 4, т. 5 на ЗООС, Вие трябва да отразите резултата от обществения интерес, ако такъв е 

бил проявен и да представите документи доказващи извършените уведомления от 

Община Пазарджик и Кметство Мало Конаре. 

Обръщаме внимание на Община Пазарджик и Кметство Мало Конаре, 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 за изразяване на становища от заинтересувани лица. 

В срок до 3 дни от изтичане на определения срок Община Пазарджик и Кметство Мало 
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Конаре, изпращат 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): 

 Горепосоченото инвестиционно предложение попада в обхвата на чл. 31 на Закона 

за биологичното разнообразие (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г., 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 ИП, 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 e допустимо по смисъла на чл. 12 от Наредбата за ОС. 

На основание чл. 40 от Наредбата за ОС на инвестиционното предложение е 

извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 

16 от Наредбата за ОС, при което е установено, че инвестиционното предложение няма 

вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от 

мрежата „НАТУРА 2000”, поради следните мотиви:   

•  Имотът, отстои на 260 метра източно от най-близката защитена зона - BG0000426 

„Река Луда Яна”, поради което не се очаква отрицателно въздействие върху зоната; 

•  Имотът не представлява природно местообитание по директива 92/43/ЕИО; 

Инвестиционното предложение е с такова естество и местоположение, че няма да доведе до 

пряко или косвено увреждане на природни местообитания и местообитания на видове от 

защитени зони; 

•  При осъществяването на ИП не се очаква отрицателно кумулативно въздействие 

върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000”. 

 

 Копие от уведомителното писмо до възложителя е изпратено до Община 

Пазарджик и Кметство Мало Конаре  

mailto:riewpz@riewpz.org

