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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 къмпинг 1 звезда с места за паркиране на каравани и обслужващи 

постройки – туристическа кухня, контейнери за санитарно-хигиенно нужди, помпена 

станция, барбекю и беседки“ в УПИ V-371, 374, кв. 41, по плана на с. Аканджиево, общ. 

Белово, обл. Пазарджик 

 

 

с възложител: „КЕМПФАЙЪР БГ“ ЕООД 

 
 

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на къмпинг 1 звезда с места за 

паркиране на каравани и обслужващи постройки – туристическа кухня, контейнери за 

санитарно-хигиенно нужди, помпена станция, барбекю и беседки“ в УПИ V-371, 374, кв. 41, 

по плана на с. Аканджиево, общ. Белово, обл. Пазарджик, внесено с вх. № ПД-01-

2524/03.12.2018 г. 

 

 Приемаме представеното от Вас уведомление за цитираното по-горе 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 

изграждане на нов обект за туризъм и отдих с места за паркиране на каравани и обслужващи 

постройки. Предвиждат се 26 места за паркиране на каравани, 2 места за палатка тип 

„шатра“, туристическа кухня за самообслужване с капацитет 40 души, санитарно-хигиенни 
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възли, помещение за охрана и пропускателен пункт, барбекю с места за сядане, беседки, 

навес за игри, малък басейн, джакузи, помпена станция за питейно-битови нужди и 

резервоар за противопожарни нужди. Къмпинга ще бъде с капацитет 60 души. 

 ИП ще се реализира в УПИ V-371, 374, кв. 41, по плана на с. Аканджиево, общ. 

Белово, обл. Пазарджик с площ 3 627,32 кв.м. кв. м.  

 Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура. УПИ V-371, 374, 

кв. 41, по плана на с. Аканджиево, общ. Белово, обл. Пазарджик е водоснабден и 

електрифициран. 

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

води с количество Qww=0,7.(59,4)1/2=5,39 л/с, които ще се отвеждат съществуващата 

канализация на населеното място. 

 За пътен достъп до имота ще се използва съществуващата улична мрежа на с. 

Аканджиево, а за функционирането на къмпинга ще се изгради нова вътрешна мрежа от 

алеи и пътеки. 

 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.). 

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. Намира се в близост до защитена зона BG0000304 „Голак” за опазване на 

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

зони, приета от Министерски съвет с решение № 661 от 16.10.2007 (ДВ, бр. 85 от 23.10.2007 

г.), от която отстои на не по-малко от 1,43 km. 

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-01-2524-(1)/18.12.2018 г.   

 Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община Белово и 

кмет на с. Аканджиево. 

 

Съгласувал:                                                             Изготвил:                    

инж. Ант. Горчева, директор на дирекция  ПД    инж. Ат. Попова, ст. експерт в дирекция ПД         
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