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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:  

 

 Отклонение от PAZ 1062 /BLG 1350, п.к. II-84-Аврамово/-Рохлева-Биркова-Кръстава/ 

III-843 за с. Кандьови, общ. Велинград 

 

с възложител: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 

 
 

 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 ИП е изграждане на участък с дължина 2.003 км. от път по отклонение за с. 

Кандьови. Проектният участък започва от PAZ 1062 /BLG 1350, п.к. II-84-Аврамово/-Рохлева-

Биркова-Кръстава с начален км 0+000 и край на трасето км 2.003 до началото на регулацията на 

с. Кандьови. Категорията на строежа е трета. 

Пътят е част от общинска пътна мрежа на общ. Велинград, като теренът е планински. 

Проектираният път е с влошени експлоатационни характеристики, без пътна настилка с 

напречни и надлъжни неравности, класът на пътя е местен а режимът на движение е прекъснат. 

Новия участък е предназначен за транспортно обслужване на с. Кандьови. 

Повърхностното отводняване ще се извърши от напречните и надлъжните наклони на 

пътната повърхност. Трасето на пътя ще преминава през изкопи и насипи. В участъците на пътя 

в изкоп ще бъде изпълнен земен (необлицован) окоп или ригола, като ще отвеждат водите 

извън обхвата на пътя, към водостоците.  

Предвидено е монтиране на два нови водостока – на км. 0+740 и км 1+910. Водостоци ще 

бъдат изпълнени с  готови стоманобетонни тръби ф800 и ще се монтират върху бетонова 

основа. 

Проектът предвижда и изграждане на единична предпазна ограда, като поставянето и ще 

бъде на всеки водосток, в протежение от 12.0 до 18.0 м. 
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При реализацията на ИП ще се формират отпадъци, които ще се третират по реда на Закона 

за управление на отпадъците (ЗУО) и съгласно изработен План за управление на строителните 

отпадъци. 

 Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 10, 

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 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.  

 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.  

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие 

(ЗБР): 

ИП попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие (посл. 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.). 

Трасето на пътя, обект на ИП, не попада 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 на Закона за защитените територии. Трасето на пътя 

отстои на повече от 3.5 км от най-близко разположената защитена зона BG0001386 „Яденица”. 
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