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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/  

(приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. и доп., бр. 3 

от 10.01.2006 г., бр. 80 от 9.10.2009 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., бр. 3 от 11.01.2011 г., бр. 

94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г., бр. 12 от 12.02.2016 г., в сила от 12.02.2016 

г.) 
 

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно  

предложение:  

„Изграждане на ажурна ограда и система за капково напояване на градина с орехови 

насаждения“ в ПИ №№ 009052, 009055, 009092, 009093, 009020, 009049, 009068, м. „Песо 

поле“, землище на с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик 

 

с възложител: ЗП Х*Е*Г* 

 

 

 

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. и доп., бр. 101 от 22.12.2015 г., в сила от 

22.12.2015 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. 12 от 12 февруари 2016 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 разширение на ИП 

„Изграждане на тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на земеделска площ засадена с 

орехови насаждения“ в ПИ №009052, м. „Песо поле“, землище на с. Ветрен дол, общ. 

Септември, обл. Пазарджик, с площ 4,4 дка, за което има издадено Решение № ПК-54-ПР/2016 

за преценяване на необходимостта от ОВОС, на директора на РИОСВ-Пазарджик. 

Предмет на предвижданото разширение е изграждане на ажурна ограда и система за 

капково напояване на орехови насаждения в ПИ №№  009055, 009092, 009093, 009020, 009049, 

009068, м. „Песо поле“, землище на с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик с обща 

площ 34 дка. 

Необходимото водно количество, за захранване на системата за капково напояване на 

ореховите насаждение, ще се осигури от  тръбен сондажен кладенец в ПИ №009052,, м. „Песо 

поле“, землище на с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик, въздействието от който е 

оценено в Решение № ПК-54-ПР/2016 за преценяване на необходимостта от извършване на 
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ОВОС, на директора на РИОСВ-Пазарджик. 

Така заявено инвестиционното предложение, представлява разширение по смисъла на 

чл. 93, ал. 1, т. 2, което самостоятелно попада в обхвата на Приложение № 2, т. 1, буква „в“ на 

Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и 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 и електронен носител. Предмет на оценката следва да е 

цялостното  намерение, в т.ч. всички други обекти и дейности, които са свързани.  

2. При прегледа на внесената документация не са открити документи за извършено от 

Вас писмено уведомяване на Община Септември, Кметство Ветрен дол и засегнатото население 

(чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин), във връзка с чл. 4, ал. 2 

от Наредбата за ОВОС. Към информацията за преценяване, във връзка с изпълнение на 

изискванията на чл. 93, ал. 4, т. 5 на ЗООС трябва да представите документи доказващи 

извършените уведомления. 

3. 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 от Наредбата за ОВОС, 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 

Септември и Кметство Ветрен дол 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 

Септември и Кметство Ветрен дол.  

Обръщаме внимание на Община Септември и Кметство Ветрен дол, 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/кметството за изразяване на становища от 

заинтересувани лица. В срок до 3 дни от изтичане на определения срок, Община Септември и 

Кметство Ветрен дол 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 ИП попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие 

(ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г., изм. ДВ. бр. 58 от 26 Юли 2016 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., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012 г.). 

Имотите, обект на ИП, не попадат в граници на защитени зони от мрежата „НАТУРА 

2000“, съгласно Закона за биологичното разнообразие, както и в границите на защитени 

територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии. Имотите отстоят на 

повече от 4,35 км от най-близко разположената защитена зона BG0001386 „Яденица” за 

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

защитени зони, приета от Министерски съвет с Решение №661/2007 г. (ДВ, бр.85 от 23.10.2007 

mailto:riewpz@riewpz.org


 гр.Пазарджик, ул.”Генерал Гурко” №3, ет.4  
Тел: (+359) 34 441875, Факс: (+359) 34 445585, e-mail: riewpz@riewpz.org,, web: http://www.riewpz.org   

 

3 
 

г.). 

 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община Септември, 

Кметство Ветрен дол  
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