РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО
ОКОЛНАТА СРВДА И ВОДИТЕ

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 № 002-ОС /2011 г.
за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие
На основание чл. 31, ал.7 от Закона за биологичното разнообразие (ДВ. бр. 77 от 2002
г., поел. изм. ДВ. бр.62 от 2010 г.) 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 (ДВ,
бр.73/2007 г., изм. ДВ, бр. 15 от 2010 г.), представено уведомление към него с вх. № КД-014285/16.12.2010 г. и извършена проверка на място (КП № 4/АМ от 28.12.2010 г.)
РЕШИХ:
Съгласувам инвестиционно предложение (ИП) „Складова и ремонтна база за
селскостопански машини и съоръжения", местност „Чамур тарла", в землището на
с.Мирянци, обл. Пазарджик, 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 BG0000578. Зоните са част от Националната екологична мрежа/"НАТУРА
2000".
Местоположение: ПИ № 018015, местност „Чамур тарла", в землището на с. Мирянци,
общ. Пазарджик, обл. Пазарджик. Имотът се намира източно от с. Мирянци, като попада в
обхвата на две защитени зони - защитена зона „Бесапарски ридове" с код BG0002057 и
защитена зона „Река Марица" с код BG0000578.
Координати на характерните точки на имот
№018015
(Координатна система 1970 г.)

№
1
2
3
4
5
6

X
4543931.54
4543934.00
4543951.48
4544036.88
4544022.70
4544019.38

Y
8585237.56
8585242.50
8585281.20
8585245.82
8585208.50
8585201.18

Възложител: „Галан 89" ООД, гр. Пазарджик, ул. „Граф Игнатиев" № 14;
Характеристика на ИП:
1. Площадката - обект на ИП представлява земеделска земя с начин на трайно ползване
- нива, четвърта категория на земята при неполивни условия. Площта на имота (№
018015) възлиза на 4 500 м . Предвижда се обособяване на УПИ1-15 за изграждане на
складове, които ще служат за складиране на селскостопанска техника, както и
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изграждане на открита площадка за гариране на селскостопански машини. Ще се
изградят нови ВиК и ел. мрежи, които ще тангират по съществуващ път до имота
обект на ИП. Съгласно плана за застрояване се предвижда 80 % плътност на
застрояване и височина до 10 метра, като ограничителната застроителна линия към
полския път е на 5 м.
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
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 защитените зони се
основава на следните мотиви:
1. Площадката предмет на ИП представлява обработваема нива и не представлява
природно местообитание и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени
зони - "Бесапарски ридове" с код BG0002057 и „Река Марица" с код BG0000578;
2. Площадката попада в границите на защитени зони - "Бесапарски ридове" с код
BG0002057 и „Река Марица" с код BG 0000578, но не засяга техни ключови елементи;
3. Строително-монтажните работи са в мащаб, обем и местоположение, които няма
вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху засегнатите 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 по чл. 10,
или на някои от обстоятелствата, при които е издадено решението, възложителят,
съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в
14 дневен срок от настъпването им.
Решението може да бъде обжалвано 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: 06.01.2011 г.

инж. николАИ/q
Директор РИОСВ!-"
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