
  Министерство на околната среда и водите 
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Р Е Ш Е Н И Е  

№ 1-1/2006 г.  
по оценка на въздействието върху околната среда 

 
На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда и чл. 19, ал. 1 от 

Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейност и технологии 

 
О Д О Б Р Я В А М 

 
Осъществяването на инвестиционното предложение: „Разширение на съществуващ 
гробищен парк – гр. Панагюрище” 
Възложител: Община Панагюрище 
Седалище: обл. Пазарджик, общ. Панагюрище, гр. Панагюрище, пл „20-ти април” № 13 
 
поради следните мотиви (фактически основания): 
 

1. В представения доклад за ОВОС е направен анализ и оценка на качествата на 
приемната среда, прогноза и оценка за очакваното въздействие върху околната среда от 
разширението на гробищния парк на гр. Панагюрище. Въз основа на направения анализ 
на очакваните въздействия от реализацията на инвестиционното предложение са 
предложени мерки, които да предотвратяват или намаляват вредните въздействия върху 
околната среда, както и етапите за тяхното изпълнение. Заключението на експертите по 
ОВОС е, че при стриктно спазване на предложените мерки инвестиционното 
предложение ще има общо незначително въздействие върху компонентите на околната 
среда и населението през различните етапи на строителство и експлоатация. 

2. Избраната площадка 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. По време на изготвяне на доклада са проведени консултации със заинтересувани 
лица. През този период в Община Панагюрище са постъпили възражения от 
собственици на земи,  върху които се предвижда реализиране на инвестиционното 



предложение. След изготвяне на доклада за ОВОС е осигурен обществен достъп до него 
и е проведена среща за обществено обсъждане. На тази среща и след нея няма 
постъпили възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.       
 
и при следните задължителни за изпълнение от възложителя условия: 

 
І. Общи:  
 
1. Изграждането и поддържането на разширението на гробищния парк да се 

извърши съгласно изискванията на Наредба № 21 за хигиенните изисквания за 
изграждане и поддържане на гробищни паркове (гробища) и погребване и пренасяне на 
покойници (обн. ДВ, бр. 92 от 20.11.1984 г. посл. изм. ДВ, бр. 113 от 3.12.2002 г.). 

2. Да се извърши "инженерна подготовка на терена" с цел предотвратяване на 
недопустими въздействия и активизиране на свлачищни процеси. 

3. При констатиране на находища на защитени растителни и животински видове на 
територията на площадката,  включени в Приложение № 3 на Закона за биологичното 
разнообразие, да не се допуска унищожаване на местообитанията им и да се информира 
РИОСВ-Пазарджик. 

4. Инвестиционното намерение да се реализира по ІV вариант - запазване трасето 
на реката с необходимата корекция, изместване на електропровода 20 kV успоредно на 
реката и образуване на общ инфраструктурен коридор. 

 
ІІ. За фазата на одобряване на устройствения план: 
 
5. Настоящето решение по ОВОС да се счита за преценка по смисъла на чл. 9 от 

Наредбата за условията, реда и методите за извършване на екологична оценка на 
планове и програми относно ПУП „Разширение на гробищен парк - гр. Панагюрище”. 

6. Окончателния план да се съобрази с условията на настоящето решение по 
ОВОС. 

 
ІІІ. За фазата на проектиране:   
 
7. Проектирането на всички сгради, съоръжения, паркове и алеи да започне след 

изпълнение на т. 2 и  т. 3 от настоящето решение, като стриктно да се съблюдава за 
недопускане на строителство върху нестабилни терени. 

8. Проектирането да се съобрази с резултатите, изводите и препоръките в доклада 
за инженерногеоложките и хидрогеоложките проучвания и изследвания за 
филтрационните свойства, за нивото на подземните води и за сезонното им колебание. 

9. Проектирането да се съобрази с изискванията на Наредба № 1/10.09.1996 г. за 
проектиране на плоско фундиране и с Нормите за проектиране на сгради и съоръжения 
в земетръсни райони. 



10. При проектирането да е предвидят мерки за укрепване на насипа за 
недопускане на свлачищни процеси, които да са съвместими с предвидената корекция 
на р. Банско дере. 

11. Корекцията на р. Банско дере да се проектира и изпълни само в рамките на 
гробищния парк.  

12. В рамките на гробищния парк да се предвидят озеленителни пояси от двете 
страни на р. Банско дере, които да са с достатъчна широчина покриваща терените с най-
високи подпочвени води.  

13. Да се определят подходящи места за разполагане на площадките за временно 
съхранение на хумусния слой и строителните материали.  

14. Да се актуализира Програмата за управление на отпадъците съгласно 
изискванията на чл. 29 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 86/2003 г.). 

15. Да се извърши класификация на всички отпадъци, които ще се формират по 
време на строителството и експлоатацията на обекта, по реда на чл. 7 от Наредба               
№ 3/2004 г.(ДВ, бр. 44/2004 г.). 

16. Да се сключи предварителен договор с „ВиК-П” ЕООД - Панагюрище, който да 
гарантира, че обекта може да ползва вода за питейно битови нужди от водопроводната 
мрежа на дружеството, чрез изграждане на собствена такава. 

17. Да се проведе необходимата процедура за получаване на разрешително за 
ползване на воден обект за заустване на отпадъчните води, съгласно изискванията на чл. 
46, т. 1 и чл. 46а от Закона за водите (обн. ДВ, бр. 67/1999 г., посл. изм. ДВ, бр. 65 от 
11.08.2006 г.).  

 
ІV. Преди започване на строителството: 
 
18. Да се изготви План за собствен мониторинг на водите. Планът да се съгласува с 

РИОСВ-Пазарджик и Басейнова дирекция.  
19. Преди насипване на терена да се извърши отнемане на хумусния хоризонт и да 

се осигури депониране отделно от останалата земна маса.  
 
V. По време на строителството: 
 
20. При започване на насипването на терена и строителните работи писмено да се 

уведоми РИОСВ-Пазарджик. 
21. Изпълнението на високия насип да се изпълни въз основа на индивидуален 

проект, включваща стабилитетна оценка на откосите.  
22. Да се създаде организация за контрол на площадките за съхранение на 

материалите  и техническото състояние на машинния парк с цел недопускане аварийни 
разливи на масла и горива. 

23. Да не се допуска нарушаване и замърсявания на съседни  на инвестиционното 
предложение площи.  



24. Образуваните отпадъци (строителни и битови) от обекта да се предават, въз 
основа на писмен договор, на лица, притежаващи съответното разрешително за 
дейности с отпадъци или регистрационен документ по чл. 12 от Закона за управление на 
отпадъците. Копие от договора да бъде представен в РИОСВ-Пазарджик след 
сключването му. 

 
VІ. По време на експлоатацията: 
 
25. Събирането и третирането на отпадъците от обекта да се организира в 

съответствие с изискванията на специализираната нормативна уредба. Дейностите, от 
които се генерират определени видове опасни отпадъци да се контролират стриктно, а 
формираните отпадъци да се съхраняват в специално предвидени и оборудвани 
помещения и дейностите с тях да се извършват след издаване на разрешение по чл. 37 от 
Закона за управление на отпадъците.  

26. За събиране на изсъхналите венци, цветя и други отпадъци да се осигурят 
подходящи съдове и да се организира системното им извозване без да се допуска палене 
и разпиляване в съседни терени.  

  
 
VІІ. Приложение: План за изпълнение на мерките по чл. 96, ал. 1, т. 6 на 

ЗООС: 
27. Планът за изпълнение на мерките е неразделна част от решението по ОВОС. 
 
 

На основание чл. 99, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда решението по ОВОС губи 

правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването 

на инвестиционното предложение. 

Заинтересуваните лица могат да обжалват решението по реда на Закона за 

административното производство и Закона за Върховния административен съд в 14-дневен срок 

от съобщаването му по чл. 99, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда. 

При промяна на възложителя новият възложител съгласно чл. 99, ал. 7 от Закона за 

опазване на околната среда задължително трябва да уведоми РИОСВ-Пазарджик. 

При констатиране неизпълнение на условията в решението по ОВОС виновните лица носят 

отговорност по чл. 166, т.2 от Закона за опазване на околната среда. 

 
 
 

 
Дата: 28.08.2006 г.             Директор: 

         /Г. Шишиньова/    
 


