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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: 

 „Къмпинг“ в поземлен имот с идентификатор 02837.13.79, местност. „Под мандра“, 

по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик 

 

 

с възложител: Л* Б* К* 
 
 

 

 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 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), 

чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието 

върху околната среда (Наредба за ОВОС) и чл. 40, ал. 1 във връзка с чл. 10 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, 

проекти и инвестиционни предложение с предмета и целите на опазване на защитените 

зони (Наредба за ОС). 

 На основание чл. 5 от Наредбата за ОВОС и във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата 

за ОС Ви уведомяваме 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 

да бъде оформена площадка за престой с кемпери, каравани и палатки. 

 ИП ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 02837.13.79, местност. „Под 

мандра“, по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик с площ 4 000 кв. м. и начин на 

трайно ползване: нива. 

 За реализиране на ИП ще се израби ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на 

земеделска земя за имот с идентификатор 02837.13.79, местност. „Под мандра“, по КККР на 

гр. Батак, общ. Батак,  като за негова сметка ще се обособи нов урегулиран поземлен имот 

(УПИ). 

 Съгласно становище на „Водоснабдяване и Канализация-Батак“ ЕООД изх. № С-

77/27.07.2018 г. водоснабдяването на имота ще се извърши от собствени водоизточници 
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/цистерни/, които периодично с водоноски ще бъдат захранени с вода от водопроводната 

мрежа на гр. Батак. 

  За електрозахранване ще се прокара ново подземно трасе с дължина 333 м, 

проектирано да започне от нов ЖБ стълб №149А до табло за мерене пред имот с 

идентификатор 02837.13.79, местност. „Под мандра“, по КККР на гр. Батак, съгласно 

информация за изработване на ПУП № 7843582/25.07.2018 г. на „Електроразпределение 

ЮГ“ ЕАД Пловдив. 

 По време на експлоатацията на ИП ще се формират само битово-фекални отпадъчни 

води, които ще се отвеждат във водоплътна изгребна яма.  

 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 „г” 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.). 

   Площадката, в която ще се осъществи ИП – имот с идентификатор 02837.13.79, 

местност. „Под мандра“, по КККР на гр. Батак, общ. Батак не попада в границите на 

защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Попада в  границите 

на защитена зона BG0002063 „Западни Родопи“ за опазване на дивите птици, включена в 

списъка на от защитени зони, обявена със Заповед № РД-835 от 17 ноември 2008 г. на 

Министъра на околната среда и бр. водите (ДВ., 108 от 19.12.2008г.) и актуализирана със 

Заповед№ РД-890/26 ноември 2013 г. (ДВ., 107 от 13.02.2013г.) и защитена зона BG0001030 

„Родопи Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, 

включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение №661/2007 г. 

(ДВ., бр. 85/2007г.) 

ИП е допустимо по смисъла на чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС. 

  

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

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-2346-(1)/27.09.2018 г.  

 Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община Батак. 
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