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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., изм. и доп. бр. 31 от 12.04.2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) 
 

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно 

предложение (ИП): 

„Изграждане на нов ваканционен комплекс“ и свързания с него ПУП-ПРЗ на поземлен 

имот (ПИ) № 019603, № 019668, № 019605 (от които се образува УПИ XLVIII-обществено 

обслужване, ваканционен комплекс, хотел) по плана на стопански двор ОССС с. Равногор, общ. 

Брацигово, обл. Пазарджик  

 

с възложител: „АПОСТОЛОВИ МА“ ООД 

 

 

  

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., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018г.) 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 изграждане на нов ваканционен комплекс с 

обществена част: двуетажни къщи, малка хотелска част, ресторант с басейн и детски атракции в 

УПИ XLVIII-обществено обслужване, ваканционен комплекс, хотел, по плана на стопански 

двор ОССС с. Равногор, общ. Брацигово, обл. Пазарджик  с площ от 4240 м2. Не се налага 

изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. 

Електроснабдяването, водозахранването и канализацията на обекта ще се осъществи от 

съществуващи инфраструктурни обекти в района, въз основа на издадени становища от 

съответните експлоатационни дружества. Отпадъците, генерирани вследствие реализацията и 
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експлоатацията на ИП, ще се съхраняват и управляват, съгласно утвърдените нормативни 

изисквания за дейности с отпадъци. 

За целта на ИП ще се процедира Подробен устройствен план – План за регулация и 

застрояване (ПУП-ПРЗ), с който от ПИ № 019603 (с начин на трайно ползване: Стопански 

двор), № 019668 (с начин на трайно ползване: Стопански двор), № 019605 (с начин на трайно 

ползване: овцеферма) по парцеларен план на бивш стопански двор на с. Равногор, общ. 

Брацигово се обособява УПИ УПИ XLVIII - „обществено обслужване, ваканционен комплекс, 

хотел“ и частично изменение на ОУП от Производствена зона в Смесена многофункционална 

зона (Смф) със следните параметри: Пзастр. – 60%, Позл. – 40% и Кинт – 1.2. Изработването на 

проект за ПУП-ПРЗ е съгласно Решение № 563 взето на заседание на Общински съвет гр. 

Брацигово, проведено на 30.11.2018 г. с Протокол № 38, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 134, ал. 1, т. 1 и 

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

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 от Общински съвет град Брацигово, предвид което и 

съгласно чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за процедурата по ЕО е директорът 

на РИОСВ-Пазарджик.   

 Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 12, 

буква „в“ 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.  

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) за инвестиционното предложение и изготвянето на свързания с него ПУП-ПРЗ.  

 ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 

разнообразие (ЗБР): 

ИП и свързания с него ПУП-ПРЗ попадат в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното 

разнообразие (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 98 от 27 Ноември 2018 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 и свързания с него ПУП-ПРЗ, попадат в границите на 

защитена зона от националната екологична мрежа „НАТУРА 2000” -  BG0002063 „Западни 

Родопи” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008 г. (ДВ. бр. 

108/2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-890/26.11.2013 г. (ДВ. бр. 107/2013 г.) на 

Министъра на околната среда и водите. Имотите, предмет на ИП и свързания с него ПУП-ПРЗ, 

не попадат в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените 

територии.  

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от 

Наредбата за ОС, се установи, че ИП и свързания с него ПУП-ПРЗ са допустими спрямо 

режима на защитена зона BG0002063 „Западни Родопи” за опазване на дивите птици, обявена 

със Заповед № РД-835/17.11.2008 г. (ДВ. бр. 108/2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-

890/26.11.2013 г. (ДВ. бр. 107/2013 г.) на Министъра на околната среда и водите.   

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

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-195-(2)/22.04.2019 г. 

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

Кметство Равногор 
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