
1 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС 

 (по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) 

Приета с ПМС № 59 от 07.03.2003 г., Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г. с изм. и доп.) 

на инвестиционно предложение 

за 

„Разширяване на съществуващ гробищен парк на с. Бяга в 

поземлен имот с идентификатор 07586.212.7 в м. Перето“ по 

КККР на с. Бяга, общ. Брацигово, обл. Пазарджик“ 

I. Информация за контакт с възложителя: 

1. Име, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, търговско 

наименование, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице. 

Община Брацигово, представляванa от Надежда Казакова - Кмет на Община 

Брацигово, гр. Брацигово, ул.”Атанас Кабов”  № 6а, БУЛСТАТ 000351 565 

2. Пълен пощенски адрес. гр. Брацигово пк: 4579, ул.”Атанас Кабов”  № 6а, община 

Брацигово, област Пазарджик 

3. Телефон, факс и e-mail. тел: +359/3552/ 20-65, факс: **359 359/ 3552/21-01, ел. поща: 

kmet@bratsigovo.bg                                              

4. Лица за контакти  инж. Анелия Методиева – Директор Дирекция „ СА“ 

Татяна Симонова - гл.експерт “ЕЗСД”, (е-mail): ecology@bratsigovo.bg,  

тел. 03552/20-65, вътр.120; 

 

II. Резюме на инвестиционното предложение: 

1.Характеристики на инвестиционното предложение: 

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, 

оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; 

Целта на проекта е да се разшири съществуващия гробищен парк, тъй като същият 

не може да задоволи нуждите на с. Бяга от нови площи за тази цел. Площта за 

разширение е 1782 кв.м и за нея са предвидени  80 броя гробни места. Предвидено е 

разширението  да се огради с плътна ограда на височина 2.20 м, като типът ограда 

да не позволява пряка видимост от жилищните имоти към гробните места. 

Трасето на оградата ще се дублира с дървесен или висок храстовиден пояс, 

осигуряващ естетичност и предпазващ от психически травматизъм живеещите в 
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близост хора. Достъпът до новото разширение ще се осъществява от съществуващ 

полски път и път от републиканската пътна мрежа. 

За целта е изготвен ПУП-ПРЗ за смяна предназначението на имот с номер  

07586.212.7, местност „Перето” по кадастрална карта на землище с. Бяга, общ. 

Брацигово, с НТП – овощна градина, частна общинска собственост, актувано с АОС 

№80/08.01.2019г, целият с площ 1 782кв.м.  с който за имота се отрежда УПИ  І- За 

гробищен парк. 

 

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни 

предложения;  

Инвестиционно предложение „ Разширяване на съществуващ гробищен парк на с. Бяга в 

поземлен имот с идентификатор 07586.212.7 в м. Перето“ по КККР на с. Бяга, общ. 

Брацигово, обл. Пазарджик“ по кадастрална карта на землище с.Бяга, общ. Брацигово 

за гробищен парк“ няма взаимовръзка с други съществуващи или одобрени 

инвестиционни предложения.  

 
в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на 

земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; 

Водата и инертни материали са основните природни ресурси, който ще се използват 

при изграждането и експлоатацията на предвижданото ИП.                                                     

По време на строителството ще се ползват инертни материали (баластра, чакъл, 

пясък и др.)  като природни ресурси . 

Захранването на обекта с ел. енергия и вода ще  се осъществи от тези в 

съществуващия гробищен парк, който е съседен на имот 07586.212.7. Не се 

предвижда изграждане на нова пътна мрежа или изграждане на нова техническа 

инфраструктура. Достъпът към обекта става посредством полски път и път от 

републиканската пътна мрежа. 

 

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води; 

Прогнозните отпадъци, които ще се формират по време на строителството са  

съгласно Приложение 1  към чл.5 , ал.1 от Наредба №3/01.04.2004 г. за класификация 

на отпадъците: 17 05 04 почва и камъни, при изграждане на оградата на гробищния 

парк. Земните маси ще се извозват на определените депа, съгласувани с общината. 

Отпадъците със строителен характер ще се предават на специализирани фирми, с 

разрешение за такъв тип дейност. Освен строителните отпадъци ще се генерират 

и минимален обем битови, по време на строителството. Те ще се третират 

съгласно Закона за управление на отпадъците.  

На етап експлоатация може да се генерират минимално количество битови 

отпадъци и зелени отпадъци от поддръжка на гробищния парк и общината е тази 

която ще го поддържа ще извозва генерираните отпадъци на регионалното депо за 

битови отпадъци в гр. Пазарджик. 
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д)  замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;   

Замърсяване на околната среда е с временен характер , единствено по време на 

строителството .  

Източник на замърсяване на околната среда са транспортните средства. 

Изграждането на нова ограда е свързано с изкопни, кофражни и бетонови работи. 

Неблагоприятно въздействие върху околната среда по време на строителството 

може да се очаква предимно от: шумово замърсяване, засилено човешко присъствие и 

прахови замърсявания и вибрации, предизвикани от строителна техника. По време 

на експлоатацията не се очаква неблагоприятното въздействие върху околната 

среда. 

 

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното 

предложение; 

По време на изпълнение на строително–монтажни работи ще се предприемат 

предписаните мерки и действия по одобрения план за безопасност и здраве. Рискът 

по време на ограждане на гробищния парк не е свързан с производствените процеси, 

които могат да доведат до различни по вид и степен трудови злополуки.  

 

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите 

на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за 

здравето 

Инвестиционното намерение не предполага рискове за човешкото здраве при 

спазване на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и 

монтажни работи . 

  

1.  Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни 

дейности по време на строителството. 

 Теренът, предвиден за смяна предназначението представлява поземлен имот с 

идентификатор 07586.212.7, местност „Перето” по кадастрална карта на 

землище с. Бяга, обл. Пазарджик, който е частна общинска собственост с АОС № 

80 от 08.01.2019г. Същият се намира в землището на с.Бяга и не е в близост, нито 

засяга защитени територии и територии за опазване на обектите на културното 

или историческо наследство. Проектът не засяга нито изграждане на нова, нито 

промяна на съществуваща пътна инфраструктура. Инвестиционното 

предложение не може да окаже  трансгранично въздействие.  

Най-близо разположените жилищни сгради на запад от ИП са на 190м, а на север – 

300м. Теренът е с географски  координати  в  Балтийска  координатна  система от 

2005 г.: 

№ X[m] Y[m] 
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1 4659820,26 407878.07 

2 4659825,10 407909.30 

3 4659807,27 407910.36 

4 4659801,03 407871.10 

5 4659797,58 407848.50 

6 4659794,99 407831.94 

7 4659789,98 407815.71 

8 4659809,63 407809.89 

Целта на проекта е да се разшири съществуващия гробищен парк, тъй като същият 

не може да задоволи нуждите на с.Бяга от нови площи за тази цел. Площта за 

разширение е 1782 кв.м и за нея са предвидени  80 броя гробни места. Предвидено е 

разширението  да се огради с плътна ограда на височина 2.20 м, като типът ограда 

да не позволява пряка видимост от жилищните имоти към гробните места. 

Трасето на оградата ще се дублира с дървесен или висок храстовиден пояс, 

осигуряващ естетичност и предпазващ от психически травматизъм живеещите в 

близост хора. Достъпът до новото разширение ще се осъществява от съществуващ 

полски път и път от републиканската пътна мрежа. 

За целта е изготвен ПУП-ПРЗ за смяна предназначението на имот с номер  

07586.212.7, местност „Перето” по кадастрална карта на землище с.Бяга, общ. 

Брацигово, с НТП – овощна градина, частна общинска собственост, актувано с АОС 

№80/08.01.2019г, целият с площ 1 782кв.м.  с който за имота се отрежда УПИ  І- За 

гробищен парк. 

2. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на 

съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 

към ЗООС.  

По време експлоатацията на обекта не се предвижда наличие на опасни вещества 

от приложение № 3 на ЗООС. 

 

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. 

Достъпът до новото разширение ще се осъществява от съществуващ полски път и 

път от републиканската пътна мрежа 

 

4. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на 

закриване, възстановяване и последващо използване. 

Програмата за реализация на ИП започва с процедурата за промяна 

предназначението на земята, изготвяне, съгласуване и одобряване на ПУП-ПРЗ. 

Имотите собственост на възложителя предствляват земеделска земя. Ще се 

изготви и съгласува проектната документация в техническа и работна фаза.                
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По време на строителството - включва изпълнение на строително-монтажните 

работи, съгласувателни процедури и пускане в действие на обекта: 

Ще се отнемат и оползотворят излишните земни маси за обратен насип и 

вертикална планировка. При строителните дейности няма да се нарушават 

съседниземеделски имоти. 

По време на експлоатацията - упражняваните дейности ще представляват – 

ползване на обособеното разширение на гробищния парк по предназначение. Не се 

предвижда закриване на обекта и прекратяване на дейностите. 

 

5. Предлагани методи за строителство. 

Реализацията на ИП ще бъде извършена по стандартните методи за подобен тип 

строително-монтажни дейности. Предвиждат се изкопни работи за масивна ограда 

на дълбочина 0,80 м и изкопаване на нови гробни места – на дълбочина 1,5 м, съгласно 

чл. 10, ал.2 т. 3 от  Наредба № 2/21.04.2011г. 

6. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. 

Изготвянето на ПУП-ПРЗ за разширяване на съществуващия гробищен парк в  ПИ № 

07586.212.7 в землище м.“Перето“ по кадастрална карта на землище с.Бяга, общ. 

Брацигово,обл. Пазарджик е необходимо поради изчерпване на капацитета на 

действащото гробище. Основната функция на гробищния парк е обособяване на 

гробищни места за съответното населено място. С разширението на гробищния 

парк ще се осигури възможност за задоволяване на настоящите потребности на 

населеното място и естественото развитие във времето, без значителни 

инфраструктурни промени. Ще се обособят необходимите структурни единици на 

предвиждания терен в съоветствие с нормативните изисквания. 

Изготвеният план е предназначен за провеждане на процедурите по смяна 

предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ. 

 

7. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи 

информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за 

разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко 

разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях. 

Имотът не попада в границите на защитени територии и не се намира в близост до 

елементи от Националната екологична мрежа 

8. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на 

инвестиционното предложение. 

 Инвестиционното предложение ще се извършва в имота, ПИ № 07586.212.7 в 

землище м.“Перето“ по кадастрална карта на землище с.Бяга. 

9. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, 

санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-

битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за 
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лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична 

мрежа. 

Имотът не попада в чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-

охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово 

водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, 

профилактични, питейни и хигиенни нужди. Няма да се нарушат структурата и 

параметрите на растителните и животински популации. Няма да има въздействие 

върху природозащитните цели и целостта на защитената зона.  

 

10. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на 

строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно 

строителство). - Не се предвижда. 

11.Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение. 

Реализацията на ИП ще бъде осъществена след законовите съгласувателни 

процедури със съответните инстанции и пускане в действие. 

На етап проектиране ще са необходими становища от “ЕВН България 

Електроразпределение” АД, „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД –гр. 

Пазарджик, РИОСВ – Пазарджик и РЗИ - Пазарджик. 

Община Брацигово ще стартира процедура за издаване на разрешително за 

строителство по ЗУТ. 

 

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже 

отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на 

географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под 

внимание, и по-конкретно: 

1.съществуващо и одобрено земеползване; 

Имотите, където се предвижда реализацията на ИП не са третирани като 

географски район с нестабилни екологични характеристики 

 

2.мочурища, крайречни области, речни устия; 

Имотите не се намира в близост до мочурища, крайречни области, речни устия. 

3. крайбрежни зони и морска околна среда; 

ИП не засяга крайбрежни зони и морска околна среда 

 

4. планински и горски райони; 

ИП не засяга горски и планински райони 

 

5. защитени със закон територии; 

ИП  не се намира в близост до защитени със закон територии. 
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6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа; 

Площадката, подлежаща на рекултивация не се намира в близост до елементи от 

Националната екологична мрежа. 

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; 

Площадката, подлежаща на рекултивация не се намира в близост до ландшафт и 

обекти с историческа, културна или археологическа стойност. 

 

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на 

здравна защита. 

Площадката, подлежаща на рекултивация не се намира в близост до територии 

и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна 

защита. 

 

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като 

се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на 

реализацията на инвестиционното предложение: 

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното 

наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, 

биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии. 

Въздействие върху населението и човешкото здраве няма да има, в близост няма 

паметници на културата и  места за отдих. Не се предвиждат дейности, които 

биха представлявали рисков фактор за влошаване здравословното състояние на 

населението и прилежащата инфраструктура в района. Не се очаква въздействие 

върху климата. Очаква се леко запрашаване при извършване на техническата 

рекултивация. Горният почвен слой на площадката ще бъде нарушен, поради 

процесите на изгребване и оформяне на тялото на депото. Ландшафтът няма да се 

наруши, рекултивацията ще доведе до възстановяване на терена и подобряване на 

ландшафта. Процесите по рекултивация, които ще се извършат няма да влияят 

негативно на флората и фауната и естественото местообитание на видовете. 

Реализацията на този проект е с положителен ефект. 

 

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на 

разположените в близост до инвестиционното предложение. 

Въздействието върху околната среда може да се определи като локално и 

краткосрочно. В близост до площадката няма защитени територии, попадащи в 

Националната екологична мрежа. Не се очаква въздействие. 

 

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение 

от риск от големи аварии и/или бедствия. 
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Инвестиционното намерение не предполага възможности за възникване на риск от 

инциденти, големи аварии и/или бедствия. 

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, 

краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и 

отрицателно). 

По време на реализацията, въздействието ще бъде пряко, временно, краткотрайно, 

отрицателно. Очакваните концентрации на замърсителите ще бъдат в допустимите 

норми. Предвид естеството на дейността не се очакват отрицателни въздействия 

върху околната среда в района. 

По време на експлоатацията, очакваното въздействие може да се оцени като: 

- с малък териториален обхват 

- ниска степен на въздействие 

- продължителност – за експлоатационния период на ИП 

- ниска честота на въздействие 

- кумулативно и комбинирано въздействие – няма. 

 

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато 

население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на 

населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.). 

Обхватът на въздействие е локален – в границите на имота. 

А) Географски район: с. Бяга, община Брацигово, Област Пазарджик; 

Б) Населени места: с. Бяга, население 1209 (към 31.12.2019г), но няма да бъдат 

засегнати тези жители. 

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието. 

Въздействието след реализация на проекта ще бъде положително и постоянно. 

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на 

въздействието. 

Очакваното настъпване на въздействието ще бъде след реализиране на 

инвестиционния проект. Положителното въздействие ще бъде постоянно и 

необратимо. 

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни 

предложения. - Не се прилага 

9.Възможността за ефективно намаляване на въздействията. 

След въвеждане на ИП в експлоатация, при условие, че се спазят всички нормативни 

изисквания за опазване чистотата на атмосферния въздух, водите и почвите, 

неблагоприятни въздействия не се очакват. 

Системата за мониторинг включва всички мерки за поддържане в изправност на 

ИП. 
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10. Трансграничен характер на въздействието. 

Няма да има трансграничен характер на въздействието. 

 

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с 

избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите 

значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве. 

Не се прилага. 

 

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение. 

 До момента, има осигурен обществен достъп, съглано чл.4 ал.2 от Наредбата за 

ОВОС,  за който няма устно изразени и/или постъпили писмени възражения срещу 

ИП. В съответствие с чл.6 ал.10 от Наредбата за ОВОС в срок до 3 дни след 

получаване на информацията по Приложение No2, ще бъде осигурен обществен 

достъп до информацията за най- малко 14 дни, като се постави съобщение на 

обществено достъпно място за изразяване на становища от заинтересовани лица на 

Община Брацигово в сградата на Общинска администрация. След изтичане на 14 

дневния срок.  

Община Блацигово ще изпрати служебно на РИОСВ –Пазарджик, резултатите от  

обществения достъп, в.ч. по начина на осигуряването му по образец съгласно 

Приложение No7 отНаредбата за ОВОС. 
 

 

 

 

УВЕДОМИТЕЛ: 

НАДЕЖДА КАЗАКОВА  

Кмет на Община Брацигово 
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