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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 Март 2003 г., посл. изм. и 

доп. ДВ. бр. 67 от 23 Август 2019 г.) 

 
  РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно  

предложение: 

„Залесяване на земеделски земи“ в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 

78478.95.1, 78478.92.10, 78478.92.24, 78478.93.10, 78478.98.61, 78478.101.14, 78478.94.51, 

78478.96.1 по КККР на с. Церово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, внесено с уведомление вх. 

№ ПД-01-571/14.10.2020 г. 

 

 

с възложител: ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО 

 
 

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/( изм. 

ДВ. бр. 21 от 13 Март 2020 г.) и чл. 4, ал. 1 на Наредбата за условията и реда за извършване 

на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ (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, РИОСВ-Пазарджик информира за следното: 

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

околната среда (ЗООС): 

 Настоящото инвестиционно предложение се инициира във връзка с кандидатстване на 

възложителя – Община Лесичово с проект за финансиране по подмярка 8.1. „Залесяване и 

поддръжка“ от мярка 8. „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на 

жизнеспособността на горите“ от ПРСР за периода 2014-2020 г. 

 С инвестиционното предложение се предвижда залесяване на земи на територията на 

община Лесичово, включващо следните основни дейности: изготвяне на технологичен план за 

залесяването, почвоподготовка, закупуване на залесителния материал и транспорт, временно 

съхранение на залесителния материал и разходи за труд при залесяването. 

 Планираното залесяване ще се извърши на общата площ от 213 500 м2 в рамките на 

поземлени имоти с идентификатори, както следва: 

- ПИ 78478.95.1 с площ 14 211 м2, м. „Грънчерница“ по КККР на с. Церово, общ. 

Лесичово, обл. Пазарджик; 

- ПИ 78478.92.10 с площ 19 378 м2, м. „Вучковица“ по КККР на с. Церово общ. 

Лесичово, обл. Пазарджик; 
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- ПИ 78478.92.24 с площ 27 468 м2, м. „Вучковица“ по КККР на с. Церово общ. 

Лесичово, обл. Пазарджик; 

- ПИ 78478.93.10 с площ 37 709 м2, м. „Билизини“ по КККР на с. Церово общ. Лесичово, 

обл. Пазарджик; 

- ПИ 78478.98.61 с площ 50 445 м2, м. „Драгошиница“ по КККР на с. Церово, общ. 

Лесичово, обл. Пазарджик; 

- ПИ 78478.101.14 с площ 332 80 м2, м. „Бозалъка“ по КККР на с. Церово, общ. Лесичово, 

обл. Пазарджик; 

- ПИ 78478.94.51 с площ 14 398 м2, м. „Ральовалог“ по КККР на с. Церово, общ. 

Лесичово, обл. Пазарджик; 

- ПИ 78478.96.1 с площ 16 640 м2, м. „Сираковец“ по КККР на с. Церово, общ. Лесичово, 

обл. Пазарджик. 

 Реализацията на ИП не е свързана с  изграждане на нова техническа инфраструктура, 

включително с генериране на отпадъци и формиране на отпадъчни води. 

 Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 1, 

буква „г“ 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 попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие (посл. изм. 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, 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 BG0001389 „Средна гора“, от която имотите 

отстоят на не по-малко от 3.73 км. 

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

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-571-(4)/27.10.2020 г. 

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