
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Министерство на околната среда и водите 
Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Пазарджик 

РЕШЕНИЕ № ПК-02-ПР/2011 г. 
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието 

върху околната среда 

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, 
ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), представената писмена 
документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС, чл. 31, ал. 7 от 
Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредба за условията 
и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни 
предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) 

Р Е Ш И Х 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение „Изграждане на нов гробищен парк в село Медени поляни" в имот №000069 в 
м. „Реката" землище на с. Медени поляни, общ. Велинград, обл. Пазарджик, което няма 
вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, 
популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони 

възложител: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 
със седалище: 4600 гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, бул. "Хан Аспарух" № 35 

Кратка характеристика на инвестиционното предложение: 
Поради изчерпване на капацитета на стария гробищен парк на с. Медени поляни, общ. 

Велинград, обл. Пазарджик е избран терен, нов парцел в имот №000069 в м. „Реката" землище 
на с. Медени поляни, общ. Велинград, обл. Пазарджик. Избраният имот е с обща площ от 
4,000 дка, и начин на трайно ползване: - Дървопроизводителна горска площ; вид на 
собствеността - държавна частна. 

Инвестиционното предложение включва изграждане на гробищен парк, с максимален 
капацитет около 533 броя гробищни места. Предложението включва ограждане на терена с 
ограда, оформяне на гробищните места, оформяне на вътрешноалейна мрежа с асфалтово 
покритие за главните и филцово покритие за второстепенните, площадка за спомагателни 
дейности и паркиране, санитарен възел със септична яма и изграждане на лека постройка за 
инвентар. 

Избраният терен се намира в непосредствена близост до горски (черен) път, така че 
предложението не включва изграждане на нов път или промяна на съществуващата пътна 
инфраструктура. 

На север от избраното место за нов гробищен парк се намира в строеж съоръжение 
(резервоар) за питейна вода на разстояние 130м., на кота по-висока от избраното место, като 
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посоката на оток на водата от реката, от която се захранва съоръжението, е в посока на 
бъдещият нов гробищен парк. Избраното место за нов гробищен парк не попада в изискванията 
санитарно-защитните зони на Наредба №3 от 16.10.2000г. за условията и реда за ППУЕСОЗ 
около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване (чл.15, чл.16 и 
чл.17). 

Местоположението на избраната площадка отговаря на изискванията на Наредба № 7 за 
хигиенните изисквания за здравна защита на селищна среда (обн. ДВ, бр. 46/1992 г., изм. и доп. 
ДВ, бр. 20/1999 г.). 

По време на строителството на гробищния парк се очаква формирането на строителни 
отпадъци - около 2000 кг и битови отпадъци - около 150 кг. Строителните и битовите отпадъци 
ще бъдат събрани и транспортирани от фирмата по чистота „ЕКОТИТАН" ЕООД - Велинград 
до общинско депо - Велинград, което се намира в местност „Дълбокото дере". Изкопните 
земни маси, които ще се формират при оформянето на гробищните алеи ще се събират и 
транспортират до депото в гр. Сърница и ще се използват там за запръстяване. 

По време на експлоатацията на новия гробищен парк в с. Медени поляни се очаква 
формирането на битови отпадъци - около 30 кг месечно, което прави около 360 кг годишно и 
зелени (биоразградими) отпадъци - около 50 кг месечно през пролетно-летния и есенния 
период, което прави - около 400 кг годишно. 

Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не засяга защитени 
територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ). 

Теренът, предвиден за реализиране на инвестиционното предложение не попада в 
защитени зони като част от Европейската екологична мрежа "НАТУРА 2000". Площадката 
отстои на около 600 м от най-близката защитена зона „Родопи-Западни" с код BG 0001030. 

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и съгласно чл. 2, ал. 3 от Наредбата за ОС 
инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите 
на опазване на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000". Инвестиционното предложение е 
допустимо по смисъла на чл. 12 от Наредбата за ОС. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т.12, буква "в" от Приложение № 2 
на Закона за опазване на околната среда. 

МОТИВИ: 

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, 
производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване 
на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, 
както и риск от инциденти: 

1. Предложението включва изграждане на гробищен парк, с максимален капацитет около 
533 броя гробищни места. Предложението включва ограждане на терена с ограда, оформяне на 
гробищните места, оформяне на вътрешноалейна мрежа с асфалтово покритие за главните и 
филцово покритие за второстепенните, площадка за спомагателни дейности и паркиране, 
санитарен възел със септична яма и изграждане на лека постройка за инвентар. 

2. Избраният терен за гробищен парк не обхваща голяма площ, поради което не се очаква 
значителни отрицателни въздействия върху елементите и факторите на околната среда. 

3. Площадката не засяга находища на подземни богатства, съществуващият ландшафт, 
според действащите у нас класификации не съдържа ограничителни условия, които да 
възпрепятстват реализацията на инвестиционното предложение. 

4. Събирането и третирането на отпадъците от обекта се организира в съответствие с 
изискванията на специализираната нормативна уредба. Начин на третиране на отпадъците ще е 
следния: 

- За строителните отпадъци - по време на строителството ще се поставят вани за 
строителни отпадъци, които ще се извозват със специализиран автомобил или строителните 

2 



отпадъци ще се събират на едно място и ще се товарят на самосвал и така ще се транспортират 
до общинско депо - Велинград; 

- За битовите отпадъци - ще бъде поставен контейнер за битови отпадъци, който ще се 
обслужва от сметоизвозващите автомобили на фирма „ЕКОТИТАН" ЕООД - Велинград и ще 
се транспортират до общинско депо - Велинград; 

- За зелените (биоразградимите) отпадъци - ще бъде поставен 4 куб.м. контейнер, който 
ще се обслужва от фирма „ЕКОТИТАН" ЕООД - Велинград и ще се транспортират до 
общинско депо - Велинград или втори вариант да се изкопае ров, в непосредствена близост до 
оградата на гробищния парк, където зелените (биоразградимите) отпадъци ще се изхвърлят и 
там ще угниват като периодично се запръстяват. 
П. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на 
земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната 
способност на природните ресурси в района: 

1. Площадката на гробищния парк се намира извън жилищната регулация на 
с. Медени поляни. Избраният терен за гробищен парк не обхваща голяма площ, поради което не 
се очаква значителни отрицателни въздействия върху елементите и факторите на околната среда. 
При реализиране на инвестиционното предложение, няма да се налага изсичане на дървесна 
растителност, тъй като избрания имот е горска поляна. 

2. Избраният терен за гробищен парк не засяга находища на подземни богатства, 
съществуващият ландшафт, според действащите у нас класификации не съдържа ограничителни 
условия, които да възпрепятстват реализацията на инвестиционното предложение. 

3. Теренът отговаря на изискванията на чл.З от Наредба № 21 за хигиенните изисквания 
за изграждане и поддържане на гробищни паркове (гробища) и погребване и пренасяне на 
покойници (обн. ДВ, бр.92/1984г., изм. ДВ, бр.63 от 23.07.1993г./ като разстоянието до 
жилищните сгради по права видима линия е 525м и е по-голямо от ЗООм. Наклона на терена е 
на изток обратно на жилищните сгради и източниците за питейна вода, не е свлачищен и няма 
опасност от срутвания, не се наводнява при дъждове и снеготопене, няма високи подпочвени 
води. 

4. Районът е с добри качествата и регенеративната способност на природните ресурси. В 
резултат на това се очаква, че при реализацията на инвестиционното предложение няма да се 
повлияе значително върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси в 
района.. 

Ш. Способността от асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 
1. Площадката на инвестиционното предложение, съгласно внесените координати, не 

попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените 
територии. Няма данни при осъществяването на предложението да се засягат местообитания на 
видове по чл. 37 от Закона за биологичното разнообразие. 

2. Осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до фрагментация, 
кумулативен ефект и увреждане на местообитания на видове - предмет на опазване в 
защитените зони от мрежа „НАТУРА 2000" поради естеството, местоположението и размера на 
площадката на имота. 

3. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат 
значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и 
местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони. 

4. Намира се на разстояние от защитени зони и не предполага значително отрицателно 
въздействие върху предмета и целите на опазване на зоната. 

IV. Характеристика на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато 
население, включително трансгранични въздействия, същност, големина , комплексност, 
вероятност, продължителност, честота, обратимост: 

1. Реализацията на инвестиционното предложение ще бъде извършена по класическите 
методи за подобен тип строителство. Въздействието по време на строителството ще бъде 
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краткотрайно и локализирано в границите на строителната площадка, около съответния участък 
на работа. Този вид замърсявания нямат кумулативен характер. 

2. Инвестиционното предложение е свързано с минимални отрицателни влияния върху 
компонентите на околната среда, както по време на строителството така и по време на 
експлоатацията. 

3. При стриктно спазване на нормативните изисквания за сметосъбиране и сметоизвозване 
не се очаква замърсяване на района на площадката и терените около нея с отпадъци през 
различните етапите на строителство и експлоатация. 

4. Строителната площадка ще бъде ограничена по размер. Организацията и технологията 
на строителните работи при изграждането на площадката, ще бъде съобразена с теренните 
условия и връзката с останалите инфраструктурни обекти. 

5. Не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура, освен осигуряване на 
транспортен достъп чрез пътно отклонение от полския и общински път. 
6. По време на експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно 
въздействие върху хората и респективно върху тяхното здраве, също така и върху 
компонентите на околната среда - атмосферния въздух, водите, почвите, земните недра, 
флората и фаунат. 

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии: 
1. Възложителят е информирал засегнатото население за инвестиционното си намерение 

чрез публична обява в сградата на Община Велинград и на информационното. До момента на 
издаване на решението не са изразени устно или писмено възражения срещу реализацията. 

Настоящето решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по Закона за опазване на 
околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като 
основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба. 

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, 
при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми 
РИОСВ-Пазарджик, в 14-дневен срок от настъпване на изменението. 

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен 
или съдебен ред по реда на Адлшнистративнопроцесуалия кодекс. 

Дата: 10.01.2011 г. ИНЖ. НИКОЛАЙ J] 
ДИРЕКТОР НА РИ( 
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