
 гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко” № 3, ет. 4  
Тел: (+359) 34 401917, Факс: (+359) 34 445585, e-mail: riewpz@riewpz.org,, web: https://www.riewpz.org   

 

1 
 

 
  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. 8, ал. 4 от Наредба за условията и реда за 

извършване на екологична оценка /Наредба за ЕО/  (Приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 

г., Обн. ДВ. бр.57 от 2 Юли 2004г., изм. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.29 от 16 

Април 2010г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. и 

доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2016г., изм. и доп. 

ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г., попр. ДВ. бр.8 от 23 Януари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 

Април 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г.), което се приема и като уведомление 

съгласно 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. попр. ДВ. бр.8 

от 23 Януари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 Април 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 

Август 2019г.) 

 

Във връзка с постъпило уведомление по образец съгласно приложение № 3 към чл. 8, 

ал. 1 от Наредбата за ЕО относно:  

Частично изменение на Общ устройствен план на община Велинград, с 

възложител: Община Велинград, РИОСВ-Пазарджик информира за следното: 

I. По отношение на изискванията за екологична оценка (ЕО) по глава шеста, раздел 

II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС): 

Действащият Общ устройствен план на община Велинград е съгласуван със Становище 

по ЕО № 1-1/2012 г., издадено от директора на РИОСВ-Пазарджик, одобрен в ДВ бр. 

94/14.10.2014 г., въз основа на Решение № 330/30.10.2014 г., Протокол № 18 на Общински съвет 

– Велинград. ОУП на община Велинград е изработен заедно с община Сърница. С Указ № 

177/22.07.2014 г., ДВ бр. 62/29.07.2014 г. е създадена нова община Сърница. С Решение № 

160/31.03.2016 г. на Общински съвет - Велинград и Заповед № 75/2015 г. и писмо на кмета на 

община Сърница № 3599/30.11.2015 г. и влязло в сила Решение № 64/17.12.2015 г. е определена 

нова административна граница между община Велинград и община Сърница.  

Настоящият проект е Изменение на ОУП на община Велинград с новата 

административна граница. Изменението на ОУП на община Велинград обхваща поземлени 

имоти в землищата на селата: Юндола, Кръстава, Пашови, Грашево и гр. Велинград. Имотите 

са с начин на трайно ползване ниви и други селищни територии при неполивни условия. 

Изменението третира промяна предназначението на поземлени имоти в урбанизирана 

територия, а именно: 

- Територии за Предимно производствена зона (Пп); 

- Територии за техническа инфраструктура (Ттр.иф); 

- Територии за Малко етажно жилищно застрояване (Жм). 

Отреждането е като следва: 

1. Землище с. Юндола – територии за техническа инфраструктура (Ттр.иф) – изменение 

на съществуваща въздушна линия 20 kV – „Ливада Бачия“ по ново трасе възлова 

станция 20 kV „Яденица“ до съществуващ стълб № 18; 
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2. Землище с. Кръстава – ПИ № 009001, м. „Долна Поляна“ ( с площ от 4.731 дка) за 

изграждане на животновъдна ферма и отглеждане на животни, предимно 

производствена зона (Пп); 

3. Землище с. Пашови – ПИ № 007046, м. „При с. Пашови“ ( с площ от 3.970 дка) за 

изграждане на обекти на общественото и транспортно обслужване, предимно 

производствена зона (Пп); 

4. Землище с. Грашево – ПИ №№ 024001 (с площ от 0.500 дка), 024002 (с площ от 0.800 

дка), 024022 (с площ от 0.600 дка), м. „Кемера“ за изграждане на обекти със смесено 

много-функционално значение, жилищна зона с малко етажно застрояване (Жм); 

5. Землище гр. Велинград – ПИ № 132037, м. спирка „Острец“ (с площ от 1.945 дка) за 

изграждане на рибарник, предимно производствена зона (Пп). 

 Общият устройствен план на община Велинград е включен в обхвата на приложение № 

1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми 

(Наредбата за ЕО), в т. 10.1. – „Закон за устройство на територията“. Предвид това, 

изменението на ОУП на община Велинград следва да бъде предмет на процедура по 

преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на основание 

чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредбата за ЕО.  

За разрешаване изработването на частично изменение на Общ устройствен план на 

община Велинград е издадено Решение № 136/28.05.2020 г. на Общински съвет-Велинград, 

предвид което и съобразно разпоредбата на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за ЕО, компетентен 

орган за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на 

ЕО е директорът на РИОСВ-Пазарджик. 

Съгласно чл. 82, ал. 1 от ЗООС и чл. 3, ал. 2, т. 1 на Наредбата по ЕО, преценката за 

извършване на екологична оценка на частично изменение на Общия устройствен план на 

община Велинград се извършва едновременно с изготвянето му и решението за преценяване на 

необходимостта от извършване на ЕО се издава преди одобряването на частичното изменение 

на Общия устройствен план.  

 ІI. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие 

(ЗБР): 

Имоти с номера 024001, 024002 и 024022 в землището на село Грашево  – предмет на 

изменението на ОУП на община Велинград, попадат в границите на защитена зона BG0002063 

„Западни Родопи” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД 835/17.11.2008 г. на 

Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008 г.). 

Предвиденото трасе за въздушна линия попада частично в границите на защитена зона 

BG0000636 „Ниска Рила” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна 

- защитена зона от мрежата „Натура 2000”, включена в списъка от защитени зони приета от 

Министерски съвет с Решение № РМС 177 от 3 април 2019 г. (Обн. ДВ. бр. 29 от 8 Април 2019 

г.). 

Никоя от териториите – предмет на изменението на ОУП, не попада в границите на 

защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. 

Изменението е допустимо по смисъла на чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС. 

Изменението на ОУП попада и под разпоредбата на 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.) и подлежи на оценка за 

съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони, която съгласно чл. 31, ал. 

4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (посл.  изм. ДВ. бр. 98 от 27 

Ноември 2018 г.) се извършва чрез процедурата по ЕО. 

 III. По отношение на изискванията на глава седма, раздел I на ЗООС 
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Към днешна дата на територията на община Велинград няма съществуващи 

предприятия, класифицирани като предприятия и/или съоръжения с нисък или висок рисков 

потенциал по смисъла на глава седма, раздел първи от Закона за опазване на околната среда 

(ЗООС). 

Възложителят е информиран за следващите действия, които трябва да предприеме 

за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на 

екологична оценка, в т.ч. ОС, с писмо изх. № ПД-02-9-(3)/03.08.2020 г. 
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