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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: 

  „Трасе на общински път от гробищен парк до регулацията на гр. Септември“, 

преминаващ през землището на гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик и свързаният с 

него Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП)  

 

 

с възложител: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ 

 

  

 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 от възложителя, за реализиране на инвестиционното 

предложение се процедира Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на 

общински път от новопроектиран гробищен парк до регулацията на гр. Септември, общ. 

Септември, обл. Пазарджик. 

ПУП-Парцеларен план за трасе на общински път е изработен на основание Решение № 

365, взето с протокол № 14 от 28.06.2016 г. на Общински съвет гр. Септември и Решение № 

885/20.12.2017 г., съгласно чл. 124 а, ал. 1 и ал. 5, чл. 124 б, ал. 1 от Закона за устройство на 

територията (ЗУТ) за промяна предназначението на земеделска територия, с цел определяне 

трасето на общинския път извън границите на урбанизираната територия. 
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ПУП- Парцеларен план попада в обхвата на разпоредбата на чл. 85, ал. 2 във връзка с ал. 1 

от ЗООС и съобразено с изискванията на чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО) следва да бъдат 

предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка 

(ЕО), т.к. очертават рамката за бъдещо развитие на инвестиционно предложение по Приложение 

№ 2 от ЗООС. 

 Проектът за ПУП- Парцеларен план – следва да се одобри с решение на общински съвет 

към Община Септември, предвид което и съгласно чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен 

орган за процедурата по ЕО е директорът на РИОСВ-Пазарджик. 

 Инвестиционното предложение за трасе на общински път, започващ от 

новопроектираното разширение на гробищен парк в местността „Кошуел 1” гр. Септември, общ. 

Септември, представлява ново пътно строителство, с което ще се оптимизира трафика на МПС, 

подобряване на условията на живот за обитателите на прилежащите територии и осигуряване на 

безопасността на движение по общинския път. 

 Новопроектираното трасе ще е с обща дължина около 1 585 м  и засегната площ за 

проектен път на поземлените имоти (ПИ) – 18.820 дка, от които 6.616 дка попадат в местността 

“Кавачки път”, а останалите в местността „Кошуел 1”, в землището на гр. Септември, общ. 

Септември, обл. Пазарджик..  

 Началото на трасето за общински път ще започне от новопроектираното разширение на 

съществуващия гробищен парк на гр. Септември в местността „Кошуел 1”, преминава 

последователно в посока изток – североизток – югоизток, засягайки ПИ № 14101 с НТП 

„гробища”, „полски пътища” – ПИ №№ 14002, 14072, 14377, 14386, 14257, 14277,15033 и 16007, 

„напоителен канал” – ПИ № 14378 и № 15084, №№ 14445, 14116, 14127, 14152 и 14171 – „нива”, 

като свързва гробищния парк с регулацията на общинския град. 

 Пътното платно ще има следните технически характеристики – ширина 6.00 м и двата 

банкета по 1.00 м. Проектът за общински път ще е с технически елементи, съответстващи на 

местни пътища – габарит Г 8.00, с проектна скорост 30 км/ч и конструкция на настилката за 

„тежко движение”. 

 Предвижданият общински път ще следва предимно трасето на съществуващите полски 

пътища, като се спазват нормативните изисквания за такъв тип строителство. При реализацията 

на ИП ще се вземе предвид съществуващата техническа инфраструктура – подземни ел. проводи 

НН, налична мрежа и кабели на БTK. При трасирането на пътя ще се направи временна 

организация на движението. 

 Управлението на отпадъците, които се очаква да се формират по време на строителството, 

ще се организира в съответствие със специализираната нормативна уредба, съгласно изготвен 

План за управление на строителните отпадъци. 

 ИП не е свързано с формиране на производствени отпадъчни води. 

 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.  

 Съгласно чл. 91, ал. 2 на ЗООС, директорът на РИОСВ-Пазарджик допуска извършване 

само на една от оценките по глава шеста – оценка за въздействието върху околната среда 

(ОВОС) на ПУП-ПП, т.к. ОВОС обхваща освен имотите предмет на ПУП-ПП и съпътстващите 

дейности по изграждането на общинския път. 

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

разнообразие (ЗБР): 

 ИП и ПУП-ПП попадат в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие (посл. 

изм. и доп. ДВ. бр. 76 от 19 Септември 2017 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 
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предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)(посл. 

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

 Трасето на пътя, предмет на ИП и ПУП-ПП, не попада в границите на защитени зони от 

националната екологична мрежа НАТУРА 2000, съгласно Закона за биологичното разнообразие, 

както и в границите на защитени територии, по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените 

територии. Най-близко разположената защитена зона е BG0000578 „Река Марица”, от която 

трасето отстои на не по-малко от 1.00 км. 

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

Пазарджик, изх. № ПД-01-2378-(1)/12.10.2018 г. 
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