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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: 

 „Разширение на съществуващ гробищен парк на с. Дорково“ в имоти с идентификатори 

23008.9.105, 23008.9.106, 23008.9.107, 23008.9.108, 23008.9.118,  23008.9.119, 23008.9.120, 

23008.9.124 и ½ ид. част от 23008.9.101, м. „Кеневица“ по КККР на с. Дорково, общ. Ракитово, 

обл. Пазарджик 

 

с възложител: ОБЩИНА РАКИТОВО 

 

 

 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):  
Представеното от Вас инвестиционно предложение, включва разширение на 

съществуващ гробищен парк (Централни гробища на с. Дорково), като предмет на настоящето 

разширение са имоти с идентификатори 23008.9.105, 23008.9.106, 23008.9.107, 23008.9.108, 

23008.9.118,  23008.9.119, 23008.9.120, 23008.9.124 и ½ ид. част от 23008.9.101, м. „Кеневица“ 

по КККР на с. Дорково, общ. Ракитово, обл. Пазарджик. 

От приложената документация е видно, че се предвижда образуване на нов УПИ I-„За 

гробищен парк“ с площ 10 593 кв. м., включващ УПИ I-79 „За гробищен парк“ (с площ 2964 

кв.м.) и имоти с идентификатори 23008.9.105, 23008.9.106, 23008.9.107, 23008.9.108, 

23008.9.118,  23008.9.119, 23008.9.120, 23008.9.124 и ½ ид. част от 23008.9.101, м. „Кеневица“ 

по КККР на с. Дорково, общ. Ракитово, обл. Пазарджик. 

За промяната на предназначението на имотите, предмет на настоящето ИП се предвижда 

изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване 

(ПУП-ПРЗ) за УПИ I-„За гробищен парк“, „Кеневица“ по КККР на с. Дорково, общ. Ракитово. 

Имоти с идентификатори 23008.9.105, 23008.9.106, 23008.9.107, 23008.9.108, 

23008.9.118,  23008.9.119, 23008.9.120, 23008.9.124 и ½ ид. част от 23008.9.101, м. „Кеневица“ 
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по КККР на с. Дорково са частна собственост, съгласно представената документация Община 

Ракитово е предприела действия по закупуването им. Всички имоти са с начин на трайно 

ползване „ниви“ и общата площ, предвидена за разширение възлиза на 7629 кв.м. 

С плана за застрояване (ПЗ) ще се заложат устройствени показатели за зона „Оз“.  

Изработването на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделски имоти с 

идентификатори  23008.9.105, 23008.9.106, 23008.9.107, 23008.9.108, 23008.9.118,  23008.9.119, 

23008.9.120, 23008.9.124 и ½ ид. част от 23008.9.101, м. „Кеневица“ по КККР на с. Дорково, 

общ. Ракитово, се разрешава с Решение № 570 от 27.03.2018 г., взето с Протокол № 39 от 

редовно заседание на Общински съвет гр. Ракитово.  

Подробните устройствени планове попадат 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. 

 ПУП-ПРЗ следва да се одобри с решение на общински съвет към Община Ракитово, 

предвид което и съгласно чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за процедурата по 

ЕО е директорът на РИОСВ-Пазарджик. 

Транспортното обслужване на новообособения УПИ I-„За гробищен парк“ ще се 

осъществява съществуващ полски път (ПИ 009128) от КК на с. Дорково. 

Предвижда се изграждане на каменно-бетонна ограда с височина до 1м. 

На границата на обекта има изградена чешма с питейна вода, включена към 

водопроводната мрежа на с. Дорково. 

Захранване с електроенергия не е необходимо. 

Така заявено инвестиционното предложение представлява  разширение по смисъла на 

чл. 93, ал. 1, т. 2 на ЗООС, което самостоятелно попада в обхвата на т. 12, буква „д“ от 

Приложение 2 на ЗООС и 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-ППР, т.к. ОВОС обхваща освен имотите предмет на ПУП-ПРЗ и 

съпътстващите дейности към ИП за разширението на гробищния парк. 

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.). 

Имотите, предмет 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 BG0001386 „Яденица”, от която имотите отстоят на 

не по-малко от 3.99 км. 

 

ІII. По отношение на оценка на допустимостта на инвестиционното предложение 

спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в Плана за управление 

на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление 

на риска т наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР): 
Съгласно получено становище по компетентност от Басейнова дирекция 

Източнобеломорски район с център Пловдив (БД ИБР-Пловдив) на основание чл. 155, ал. 1, т. 

23 от Закона за водите (ЗВ), с изх. № ПУ-01-806(5)/22.03.2019 г. и наш вх. № ПД-01-2515-

(13)/22.03.2019 г., ИП е допустимо от гледна точка ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на 

целите на околната среда.  
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Според представената информация (имоти с идентификатори  23008.9.105, 23008.9.106, 

23008.9.107, 23008.9.108, 23008.9.118,  23008.9.119, 23008.9.120, 23008.9.124 и ½ ид. част от 

23008.9.101, м. „Кеневица“ по КККР на с. Дорково), мястото на реализация на ИП попада в 

рамките на подземно водно тяло BG3G00000NQ008 „Порови води в Неоген-Кватернер-

Велинград“. 

В подземните тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т.3а от 

Закона за водите (ЗВ). Площта на ИП не попада в уязвима зона за защита на водите включена в 

Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. 

На около 3500-4500 м югозападно от ИП се намират водовземните съоръжения  

(сондажи №5, №6, №7, №9А и №10) на находище за минерална вода „Ракитово“, около които 

има изградена СОЗ, учредена със Заповед №РД-471/27.07.2018 г.  

ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от 

наводнения (РЗПРН) в Източнобеломорски район и зоните, които могат да бъдат наводнени 

съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл. 146е от 

ЗВ. 

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

Пазарджик, изх. № ПД-01-2515-(14)/28.03.2019 г.  

 Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до кмет на с. Дорково и БДИБР 

Пловдив. 

Д 
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