
ИНФОРМАЦИЯ 

 
(на основание чл. 25 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета 

и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) (ПМС 201/31.08.2007 г., ДВ. 

бр.73 / 2007 г., изм. и доп.) 

 

 

ОТНОСНО: Доклад за оценка на степента на въздействие на „Подробен устройствен 

план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на ПИ № 62579.156.49, м. „Старчов 

дол“, с. Рибарица, община Тетевен, област Ловеч“ върху защитени зони (ЗЗ) BG 0001493 

„Централен Балкан – буфер“, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и 

фауна, обявена със Заповед № РД-272/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ бр. 46/01.06.2021 г.) и 

BG 0002128 „Централен Балкан – буфер“, за опазване на дивите птици, обявена със 

Заповед № РД-321/04.04.2013 г. на МОСВ (ДВ, бр. 46 и бр. 47/2013 г.). 

 

 

 

1. Предвижда се урегулиране на ПИ № 62579.156.49, м. „Старчов дол“, с. Рибарица по 

имотните граници, с отреждане за „жилищни нужди“, а планът за застрояване предвижда 

основното му застрояване. Имотът представлява застроена земеделска земя, като 

изградената едноетажна еднофамилна жилищна сграда (с площ 60 кв. м) е от 1964 г., 

съгласно документацията по преписката. Имотът е електроснабден, но в района няма 

изградена и поддържана от „ВиК“ АД, гр. Ловеч мрежа. Новопредвиденият УПИ ще 

образува нова самостоятелна Жилищна устройствена зона за ниско застрояване (до 10 м), 

означена като Жм. Предвидено е свободно застрояване, като показателите на застрояване 

са: 

- К инт – 1.2; 

- Плътност на застрояване – 60 %; 

- Минимална площ на озеленяване – 40 %. 

Съществуващата сграда ще се включи в режима на застрояване. 

Намеренията на възложителя са да изгради в имота резервоар за вода за битови 

нужди с обем 3 куб. м, както и шахта с помпено-хидрофорна уредба и площадков 

водопровод. Водата за резервоара ще се доставя с водоноска от имот в строителните 

граници на с. Рибарица (ул. „Георги Бенковски“, № 171). За питейни нужди ще се ползва 

бутилирана вода. Очакваните битови отпадъчни води ще се отвеждат в новопредвиден 

полимерен резервоар, вкопан в земята, в източната част на имота, като след това е 

предвидено извозването им от лицензирана фирма до ПСОВ. 

Транспортното обслужване е предвидено посредством ПИ № 62579.156.403 (с начин 

на трйно ползване „За селскостопнски, горски, ведомствен път“). Не се предвижда 

изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура във връзка с 

реализацията на ИП.  

ПИ № 62579.156.49 е с площ 2.961 дка и начин на трайно ползване (НТП) „ливада“ 

(съгласно Скица № 15-726616-11.08.2020 г., издадена от СГКК – гр. Ловеч и данни от 

Кадастрално-административната информационна система на АГКК).  

Планът попада в границите на следните защитени зони (ЗЗ) по смисъла на Закона за 

биологичното разнообразие (ЗБР): 

- BG 0001493 „Централен Балкан – буфер“, за опазване на природни местообитания и 

на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-272/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ 

бр. 46/01.06.2021 г.); 



- BG 0002128 „Централен Балкан – буфер“, определена за опазване на дивите птици, 

включена в списъка на защитени зони, обявена със Заповед № РД-321/04.04.2013 г. 

на МОСВ (ДВ, бр. 46 и бр. 47/2013 г.). 

Планът не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените 

територии.  

Реализацията на плана е допустима спрямо режимите на дейности в ЗЗ BG 0001493 

„Централен Балкан – буфер“ и BG 0002128 „Централен Балкан – буфер“, определени от 

съответните им заповеди за обявяване.  

 

2. За плана има представен в РИОСВ – Плевен Доклад за оценка за степента на 

въздействие на на „Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – 

ПРЗ) на ПИ № 62579.156.49, м. „Старчов дол“, с. Рибарица, община Тетевен, област 

Ловеч“ върху защитени зони (ЗЗ) BG 0001493 „Централен Балкан – буфер“, за опазване на 

природни местообитания и на дивата флора и фауна и BG 0002128 „Централен Балкан – 

буфер“, за опазване на дивите птици, за който е дадена положителна оценка на качеството, 

с изх. № 1286(10)/07.02.2022 г. на РИОСВ – Плевен. 

 

На основание чл. 25 (2) от Наредбата за ОС, всички заинтересувани лица могат да 

депозират пред РИОСВ – Плевен писмени мотивирани становища по инвестиционното 

предложение и доклада в срок до 16.03.2022 г., на адрес: гр. Плевен, ул. „Ал. 

Стамболийски“, № 1 А. 


