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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 постъпили уведомления за инвестиционно 

предложение: 

„Рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи в град Панагюрище“, 

общ. Панагюрище, обл. Пазарджик   

 

с възложител: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ 

 

РИОСВ-Пазарджик приема представената от възложителя документация за 

горепосочените инвестиционни предложения 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 2018г.).  

 

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): 
Предмет на инвестиционното предложение е рехабилитация на улични настилки, 

тротоари и зелени площи на дванадесет улици в гр. Панагюрище: 

1. Улица „Райна Княгиня” 

2. Улица „Стоил Финджеков” (път ІІ-37 Панагюрище -Пазарджик) 

3. Улица „Искрьо Мачев” 

4. Улица „Орчо Войвода” 

5. Улица „Петър Горанов”  

6. Улица „Делчо Уливеров” 

7. Улица „Георги Бенковски” 

8. Булевард „Пятигорск” (път ІІІ-801(ок.п.София-о.п. Ихтиман) Вакарел-Белица-

Поибрене-Оборище-Панагюрище-Стрелча) 

9. Улица „Цар Освободител” (път ІІ-37 Панагюрище -Пазарджик) 

10. Улица „Макгахан” 

11. Улица „Георги Бозаджиев” 

12. Улица „Петко Мачев” 
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ИП предвижда проектиране и изграждане на четири тръбни кладенеца в поземлени 

имоти с идентификатори: 55302.501.5033, 55302.501.9912, 55302.501.9600, 55302.501.5185 в гр. 

Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с цел водовземане на подземни води за 

поддържане и оросяване на съществуващата и нова растителност (зелени площи, храсти и 

дървета). Тръбните кладенци (ТК) ще бъдат изпълнени с дълбочина както следва: 

- ТК в ПИ 55302.501.5033 – 40,00 m; 

- ТК в ПИ 55302.501.9912 – 44,00 m; 

- ТК в ПИ 55302.501.9600 – 36,00 m; 

- ТК в ПИ 55302.501.5185 – 24,00 m; 

Географските координати за ТК в система WGS – 84 са: 

- ТК в имот 55302.501.5033 (ул. „Райна Княгиня“) – N 42°30'56.90"  E 24°11'10.24" 

- ТК в имот 55302.501.9912 (бул. „Пятигорск“) – N 42°30'13.87" E 24°10'22.84" 

- ТК в имот 55302.501.9600 (ул. „Георги Бозаджиев“)  – N 42°30'12.09" E 24°11'08.76" 

- ТК в имот 55302.501.5185 (ул. „Георги Бенковски“)  – N 42°30'01.86" E 24°11'17.60" 

Необходимото проектно годишно водно количество, за всеки от проектните тръбни 

кладенци е, както следва: 

За ТК  в имот 55302.501.5033 (ул. „Райна Княгиня“) за оросяване на 629 m
2
 зелени 

площи, храсти и дървета – до Qгод. = 1 000 m
3
/y.  

За ТК в имот 55302.501.9912 (бул. „Пятигорск“ и ул. „Цар Освободител“) за оросяване 

на 3284 m
2
 зелени площи, храсти и дървета – до Qгод .= 5 000 m

3
/y.  

За ТК в имот 55302.501.9600 (ул.  „Георги Бозаджиев“ , ул. „Макгахан“ и ул. „Орчо 

Войвода“) за оросяване на 5720 m
2
 зелени площи, храсти и дървета – до Qгод. = 8 000 m

3
/y. 

За ТК в имот 55302.501.5185 (ул. „Георги Бенковски“ ул. „Стоил Финджеков“) за 

оросяване на 3766 m
2
 зелени площи, храсти и дървета – до Qгод. = 6 000 m

3
/y. 

Не се очаква формиране на отпадъчни води, тъй като добиваната подземна вода от 

сондажните кладенци ще се използва само за оросяване на зелени площи, храсти и дървета. 

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

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): 

ИП попада 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 

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.). 

Улиците предвидени за рехабилитация и имотите, обекти на ИП, не попадат 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 

BG0002054 „Средна гора”, от която улиците отстоят на не по-малко от 0.15 км. 

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

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-2038/06.06.2018 г. 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до БД ИБР - Пловдив 
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