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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 железопътен индустриален клон, който свързва гара Септември с 

индустриален поземлен имот (ПИ) № 000221“ в землището на с. Варвара, общ. Септември, 

обл. Пазарджик и свързания с него Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-

ПП) за трасе на железопътна линия  
 

 

с възложител: „МАРКЕТ СЪРВИЗ“ ООД 

 

     
 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 нов индустриален железопътен клон, свързващ ПИ № 000221 с гара 

Септември.  

Трасето на отклонението за индустриална железопътна линия ще засегне имоти, 

разположени в землището на с. Варвара, общ. Септември, като същото ще започне от ПИ № 

000440 (полски път), след което насочвайки се на югоизток ще пресече ПИ №№ 267005, 
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267006, 267004, 000646, 268003, 000483, 269003, 269004, 000643, 269005, 269006 и ще 

продължи в ПИ № 000441. 

Железопътното отклонение е с дължина 510,45 м и широчина на проектното трасе 

13,5 м. Засегнатата площ е 7,597 дка, от които 7,260 дка са имоти, собственост на 

възложителя и 0,337 дка са собственост на Община Септември. 

Очаква се по индустриалния железопътен клон да минават общо 150 блок влака 

годишно, ще бъдат транспортирани между имот № 000221 и гара Септември с дизелов 

локомотив.  

Изграждането на железопътния клон  не налага изграждане на друга нова техническа 

инфраструктура. Дълбочината на изкопите ще е максимум 1 м, няма да се използва взрив. 

С оглед дължината на индустриалния клон от гара Септември до имот № 000221 и 

честотата на влаковете не се очаква отделяне на вещества, водещи до изменение качеството 

на атмосферния въздух.  

Строителните отпадъци, генерирани при реализацията на ИП, ще съхраняват и 

управляват съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО). 

За реализиране на ИП е изготвен Подробен устройствен план –Парцеларан план 

(ПУП-ПП) за определяне на трасе на железопътна линия (на територията на землище с. 

Варвара, общ. Септември, м. „Кайряците“), оклонение от съществуваща железопътна линия 

от гара Септември до ПИ № 000221 в землището на с. Варвара.  

Проектът за ПУП – ПП е изработен на основание Заповед  № РД-02-15-22/27.03.2018 

г. на Заместник – министъра на регионалното развитие и благоустройство, на основание чл. 

124а, ал. 4, т. 3 и ял. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във 

връзка с чл. 125, ал. 1, ал. 2, ал. 6 и ал. 7, чл. 75, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, 7. 5 от ЗУТ. 

 Представеният ПУП-ПП определя рамка за развитие на инвестиционно предложение 

от Приложение № 2 на ЗООС и попада в обхвата на Приложение № 2 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за 

ЕО). За плана е приложима процедурата по преценяване на необходимостта от извършване 

на екологична оценка на основание чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО. 

ПУП – ПП следва да се одобри от министъра на регионалното развитие и 

благоустройство, предвид което и съгласно чл. 4, т. 1 от Наредбата за ЕО, компетентен 

орган за процедурата по ЕО е министъра на околната среда и водите. 

Във връзка с гореизложеното, с писмо изх. № ОВОС-80/23.05.2018 г., министърът на 

околната среда и водите е допуснал прилагането на чл. 91, ал. 2 от ЗООС, а именно, за 

съответния ПУП-ПП да бъде извършена една от изискващите се оценки по реда на глава 

шеста на ЗООС, като за конкретния случай това да бъде процедурата по преценяване на 

необходимостта от ОВОС, съвместена с оценка за съвместимостта по реда на чл. 31 от 

Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). 

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

10, буква „и” 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 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 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.). 
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Трасето на ЖП отклонението, 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 2.15 км. 

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

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-2071(1)/18.06.2018 г.  

 Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община 

Септември и Кметство Варвара 
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