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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., изм., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г., изм., бр. 3 

от 5.01.2018 г., в сила от 9.01.2018 г.,) 
 

   РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно  

предложение: 

 „Изграждане на хотел – апартаментен тип, СПА услуги, басейн, търговия и 

обществени услуги“ в поземлен имот с идентификатор 10450.95.162, местност. „Осово 

бръдце“, по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик 

 

с възложител: Ю *** 

 

    

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

сила от 22.12.2015 г. доп. ДВ. бр.81 от 14 Октомври 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 3 

Февруари 2017г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 19 Септември 

2017г., изм. ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017г.) 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., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.3 

от 5 Януари 2018г) 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., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 

2018 г.).  

 Във връзка с това РИОСВ-Пазарджик информира за следното: 

 

І. По отношение на изискванията на глава шеста на Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС): 

 Съгласно представената информация с инвестиционното предложение се предвижда 

изграждане на нова сграда, която да служи за хотел от апартаментен тип с обекти за 

търговия и  СПА услуги и басейн.  

 ИП ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 10450.95.162, местност. 

„Осово бръдце“, по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград с площ 1 999 кв. м. и начин на 

трайно ползване: ливада. 
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 За реализиране на ИП е изработен ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на 

земеделска земя за имот с идентификатор 10450.95.162, местност. „Осово бръдце“, по КККР 

на гр. Велинград, общ. Велинград,  като за негова сметка ще се обособи нов урегулиран 

поземлен имот (УПИ) I 162 „За хотел – апартаментен тип, СПА услуги, басейн, търговия, 

обществени услуги. 

 Съгласно изработеният ПУП-ПРЗ параметрите на застрояване са: етажност – до 

четири етажа, показатели за устройствена зона „Жс“, плътност на застрояване –П заст. 70%, 

минимална озеленена площ П озел. 30% и Кинт 2,0. 

 Имот с идентификатор 10450.95.162, местност. „Осово бръдце“, по КККР на гр. 

Велинград се намира в непосредствена близост до регулацията на гр. Велинград. 

 Достъпът до имота ще се осъществява чрез полски път №095086.  

 Ще бъде изграден нов водопровод с ПЕ тръби Ф40 с дължина 32-35 м от крайната 

точка на съществуващ водопровод АЦ Ф60 до северозападния ъгъл на имота. 

 За електрозахранване ще се прокара ново подземно трасе с дължина 12 м, съгласно 

становище на „ЕР ЮГ“ ЕАД с място на присъединяване Ст.19, изв. НН Х, трафопост №69, 

извод СрН „Лилов“, подстанция Велинград. 

 За водоснабдяване и канализация ще се изградят нови водопровод с дължина 27м и 

канализация с дължина 26м за присъединяване към съществуващите мрежи в района.  

 Реализацията на ИП не е свързано с използването на природни ресурси – не се 

предвижда водовземане от повърхностни или подземни води. 

 Всички отпадъци, генерирани вследствие реализацията и експлоатацията на обекта, 

ще се съхраняват и управляват, съгласно утвърдените нормативни изисквания за дейности с 

отпадъци. 

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

12, буква „в” 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. 

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 (ЗБР) 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., посл. изм. ДВ. бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.). 

Имотът, предмет на ИП, НЕ ПОПАДА в границите на защитени зони от мрежата 

„НАТУРА 2000” и защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените 

територии. Най-близко разположената защитена зона е  BG0001386 „Яденица“, от която 

отстои на не по-малко от 2,82 км. 

  

ПД  Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на 

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-2274-(1)/24.08.2018 г.  

 Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община 

Велинград. 
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