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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., обн. ДВ бр. 31 от 12 Април 2019 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 67 от 23 

Август 2019 г.) 

 

 

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно  

предложение: 

 „Разширение на гробищен      парк на с. Мало Конаре“ в част от поземлен имот с 

идентификатор 46749.131.114 (46749.131.123 – проектен), м. „Баталите“ по КККР на с. Мало 

Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик 

  

с възложител: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК 

  

 

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) (посл. 

изм. ДВ. бр.81 от 15 Октомври 2019 г.) и чл. 4, ал. 1 на Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (посл. изм. 

и доп. ДВ. бр. 67 от 23 Август 2019 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 11.09.2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94 от 30 ноември 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 

Януари 2018 г.). 

 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): 

С настоящото инвестиционното предложение се предвижда разширение на 

съществуващия гробищен парк на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, с цел извършване на траурни 

ритуали. За реализация на ИП ще се проведе процедура за промяна предназначението на 6 674.24 

м2 земеделска земя, представляваща част от ПИ с идентификатор 46749.131.114 (46749.131.123 – 

проектен), която ще се присъедини към площта на функциониращия гробищен парк. 

Предвижданото разширение не създава необходимост от промяна на съществуващата или 

изграждане на нова пътна инфраструктура. Имотът граничи със строителните граници на 

населеното място, с улица в регулация, от която ще се обслужва. 
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Водоснабдяването на обекта ще се осъществи от водопроводната мрежа на населеното 

място, чрез изграждане на захранващ водопровод. Електроснабдяването ще се извърши от 

съществуващата в регулация инфраструктура. 

Отпадъците, генерирани от реализацията и експлоатацията на ИП, ще се съхраняват и 

управляват в съответствие със специализираната нормативна уредба за дейности с отпадъци. 

Инвестиционното предложение не е свързано с дейности, отделящи замърсени отпадъчни 

води. За отвеждане битовите отпадъчни води ще се изгради водоплътна изгребна яма. 

 

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

буква „д” 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 5,53 km. 

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 от 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-01-464(3)/21.10.2019 г. и наш вх. № ПД-01-337-

(11)/21.10.2019 г., ИП е допустимо от гледна точка ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на целите 

на околната среда.  

Според представената информация (скици на ПИ с идентификатор 46749.131.114 и 

46749.131.116 по КК на землището с. Мало Конаре, общ. Пазарджик) попада в рамките на 

подземно водно тяло BG3G000000Q013 – Порови води в Кватернер – Горнотракийска 

низина. 

 ИП се намира извън определените райони със значителен риск от наводнения в ИБР и не 

попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от 

наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от Закона за водите. 

                

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

Пазарджик, изх. № ПД-01-337-(12)/23.10.2019 г. 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено и до Кметство Мало 

Конаре и БД ИБР - Пловдив  
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