РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО
ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Пазарджик

Р Е П У Б Л И К А БЪЛГАРИЯ
М и н и с т е р с т в о на околната среда и водите
Регионална инспекция по околна среда и водите - гр.Пазарджик

РЕШЕНИЕ № 001-ОС /2011 г.
за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие
На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие във връзка с чл. 18,
ал. 1 и ал. 2 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) (ДВ, бр. 73/2007 г)., представено уведомление с вх. № КД01-3507/08.10.2010 г. и внесена допълнителна документация към него с вх. № КД-013507/10.12.2010 г., както и на установеното с КП № З/АМ при проверка на място
РЕШИХ:
Съгласувам инвестиционно предложение (ИП) „Разширение на пазар на
производителя", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие
върху местообитанията и/или видовете - предмет на опазване в защитена зона „Бесапарски
ридове" с код BG0002057, обявена със Заповед № РД-786 от 29 октомври 2008 г. на
Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 106/2008 г.) и защитена зона „Река Марица" с
код BG 0000578 - част от Националната екологична мрежа/"НАТУРА 2000".
Местоположение: Имот № 110016 се намира в м. „Долна Ада" в землището на с. Огняново,
община Пазарджик, област Пазарджик, защитена зона "Бесапарски Ридове" с код BG0002057
и защитена зона „Река Марица" с код BG 0000578
Координати на характерните точки на имот
№110016
(Координатна система 1970 г.)

№
1
2
3
4
5

X
4542182.52
4542294.67
4542349.18
4542271.51
4542178.70

Y
8588789.59
8588645.79
8588707.12
8588890.09
8588853.30

Възложител: „Пазар на производителя - Пазарджик" АД с адрес, ул. "11-ти Август" № 2,
офис № 8, гр. Пазарджик, община Пазарджик.
Характеристика инвестиционното предложение:
1. В имот № 110016 с площ 22,426 дка, с начин на трайно ползване „затревена нива", се
предвижда обособяване на УПИ II-16 за разширение на вече съществуващ Пазар на
производителя. Предвижда се изграждането на хладилни камери за съхранение на
плодове и зеленчуци и пакетажна къща.
2. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на чл. 5 от
Закона за защитените територии и е допустимо по смисъла на чл. 12 от Наредбата.
3. Представеното инвестиционно предложение не подлежи на задължителна оценка за
въздействието върху околната среда (ОВОС) или преценяване за необходимостта от
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извършване на ОВОС- тъй като не попада в обхвата на Приложения № 1 към чл. 92, т.
1 и № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда.
Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената зона
се основава на следните мотиви:
1. Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение (ИП) е силно
повлиян от човешка дейност: на площадката на ИП отсъства естествена растителност,
в по-голямата си част тя е покрита с чакълеста настилка; през имота преминават два
надземни електропровода
- съответно от 20 и от 110 KB и един подземен
електропровод - 20 KB. Тези обстоятелства изключват възможността имотът да
представлява природно местообитание и/или местообитание на видове - предмет на
опазване в защитените зони.
2. ИП попада в защитена зона "Бесапарски Ридове" с код BG0002057 и защитена зона
„Река Марица" с код BG 0000578, но не засяга техни ключови елементи;
3. Няма да има генериране на емисии и отпадъци, които да окажат значително
отрицателно въздействие върху защитените зони;
4. Няма да има кумулативно въздействие по отношение на предмета и целите на
опазване на защитените зони и няма да има фрагментация на местообитание или
популация на видовете - предмет на опазване в защитените зони, тъй като площадката
на ИП не представлява природно местообитание и/или местообитание на видове предмет на опазване в защитените зони.
5. Реализацията на ИП няма да окаже безпокойство на видовете - предмет на опазване в
зоните;
6. Няма да бъде нарушен благоприятния природозащитен статус на местообитанията
или видовете - предмет на опазване в зоните.
При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението, или на някои от
обстоятелствата, при които е издадено решението, възлож ителят, съответно новият
възложител, е длъж ен да уведоми компетентния орган за промените в 14 дневен срок от
настъпването им.
Решението мож е да бъде обж алвано в 14 дневен срок от съобщаването му пред
министъра на околната среда и водите и пред Административен съд гр. Пазарджик по реда на
Административно-процесуалния кодекс.

Дата:

04.01.2011 г.

инж. никол

Директор РИО(£В\
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