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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: 

„Жилищно строителство“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55155.0.58, м. 

„Якуба“ по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с 

уведомление с вх. № ПД-01-128/07.03.2019 г. и доп. информация от 21.03.2019 г. 

 

 

с възложител: Л* С* 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 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 2018 г.) 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.). 

І. По отношение на изискванията на глава шеста на Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС): 

Съгласно представената информация, с настоящото инвестиционно предложение се 

предвижда изграждане на обект за жилищно строителство в ПИ с идентификатор 

55155.0.58, м. „Якуба“ по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с обща 

площ на имота 6.881 дка. 

За реализиране на ИП ще се проведе процедура за промяна предназначението на 

земеделска земя, с цел отреждане на 17 нови урегулирани поземлени имота (УПИ) за 

жилищно строителство и обслужваща улица, съгласно приложени задание и предложение за 

ПУП-ПРЗ. 

Новообразуваните УПИ ще са с площ от 341 м2 до 392 м2, като във всяко от тях ще 

бъде разположена по една жилищна сграда. 
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Пътният достъп до жилищните сгради ще се осъществява, чрез съществуващ път с 

трайна настилка на около 1 км от обекта и новопроектирана улица-тупик с обръщало за 

нуждите му. 

Електроснабдяването на обекта ще се осъществява чрез присъединяване към табло 

НН, трафопост „Фар“, извод СрН„Изток“, подстанция „Острова“ гр. Пазарджик, съгласно 

становище на  Електроразпределение ЮГ ЕАД. 

Водоснабдяването на новите УПИ ще се извърши, чрез изграждане на водопроводно 

отклонение от съществуващата улична водопроводна мрежа. 

При бъдещото строителство ще бъдат генерирани строителни отпадъци. Изкопните 

земни маси ще бъдат използвани за обратно засипване, за изпълнение на вертикалната 

планировка и за озеленяване на обекта. Строителни отпадъци, генерирани по време на 

строителството ще се депонират на определени за целта места. При експлоатацията на 

обекта се очаква формиране предимно на битови отпадъци. Ще бъдат осигурени 

необходимите съдове – контейнери и кошчета за отпадъци, от където ще бъдат извозвани от 

съответната фирма по чистотата. 

Отпадъчните води, формирани от експлоатацията на обекта, ще бъдат отвеждани в 

съществуващата улична канализационна система на гр. Пазарджик, чрез  изграждане на 

канализационно отклонение. 

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

10, буква „б“ 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 BG0002057 „Бесапарски ридове” за 

опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-786/29.10.2008 г. на Министъра на 

околната среда и водите (ДВ бр. 106/2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-

78/28.01.2013 г. (ДВ, бр.10/2013г.), от която отстоят на не по-малко от 1,95 km. 

  

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

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-128-(3)/25.03.2019 г. 

 Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено и до Община 

Пазарджик 
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