
 гр.Пазарджик, ул.”Генерал Гурко” №3, ет.4  
Тел: (+359) 34 441875, Факс: (+359) 34 445585, e-mail: riewpz@riewpz.org,, web: http://www.riewpz.org   

 

1
 

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

 
 

 
Съобщение на основание чл. 5, ал. 2 от Наредба за условията и реда за 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда/Наредба за 
ОВОС/(ПМС №59/2003г., ДВ бр.25/2003г. изм. и доп. с ПМС № 302,                              

ДВ бр. 3/2006г.) 
 

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно  
предложение:  

 
Изграждане на „Цех за производство на пелети и цех за преработка на горски плодове и билки” 
в имот № 050185, местност „Шаварник”, землище на гр. Велинград, обл. Пазарджик. 
 
с възложител: "ДИЕН ЕВЪРГРИЙН" ООД, ГР. ПЛОВДИВ 
 

РИОСВ-Пазарджик приема представената от възложителя документация за 
горепосоченото инвестиционно предложение като информиране на компетентния орган  по 
околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/(ДВ 
бр.91/2002г. изм. и доп. ДВ бр. 77/2005г.) и чл.4, ал.1 на Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ (ПМС 
№59/2003г. ДВ бр.25/2003г. изм. и доп. с ПМС №302/2005г., ДВ бр.3/2006г.) и чл.10, ал.1 от 
Наредбата 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 за ОС)(обн. ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., приета с ПМС № 201 от 
31.08.2007г.).  

Във връзка с това възложителя е информиран писмено за следното: 
І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната 

среда:  

Инвестиционното предложение, включващо изграждане на цех за производство на 

пелети, цех за преработка на горски плодове и билки и изграждане на собствен сондажен 

кладенец в имот  № 050185, местност „Шаварник”, землище на гр. Велинград, обл. Пазарджик 

попада в обхвата на Приложение № 2, т. 10 буквa "н" от ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от 

него подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган 

за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ-Пазарджик.  

За ПУП, който ще се изготви с цел устройване на инвестиционният проект, на 

основание чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична 

оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), следва да се прецени необходимостта от ЕО. 

Компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ-Пазарджик предвид 

одобряването на плана от общински експертен съвет.  

Като отчитаме същността на инвестиционното предложение и неговия териториален 

обхват на основание чл. 91, ал. 2 от ЗООС допускаме извършването само на една от оценките 

по глава шеста от ЗООС – преценяване на необходимостта от извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда. 
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ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР): 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното 
разнообразие (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г., посл. изм. ДВ. бр.62 от 10 Август 2010г.) и чл. 2, 
ал. 1, т. 1 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 за ОС) (ДВ, бр.73/2007 г., изм. ДВ, бр. 15 октомври 2010 г.). 

На основание чл. 15 от Наредбата за ОС на инвестиционното предложение е извършена 
преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от 
Наредбата за ОС, при което е установено, че инвестиционното предложение няма вероятност 
да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 
2000”, поради следните мотиви: 

 Площадката на инвестиционното предложение – имот с № 050185, по карта на 
възстановената собственост на землище на гр. Велинград и съответното ел. трасе, 
не попадат в границите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000” или в 
защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии 
(ЗЗТ). Отстои на не по-малко от 5,2 km от защитена зона BG0001030 „Родопи-
Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, 
включена в списъка от защитени зони, приета от Министерски съвет с Решение  
№ 661/2007 (ДВ бр. 85/2007 г.) и на не по-малко от 6,3 km от BG0002063 
„Западни Родопи” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД – 
835/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008 г.). 

 Предвидените дейности са с такова естество и местоположение, че няма да 
доведат до пряко или косвено увреждане на природни местообитания и 
местообитания на видове от защитени зони. 

 Предвидените дейности са с такова естество и местоположение, при което няма 
да окажат отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от 
мрежата „НАТУРА 2000”. 

ІІІ. По отношение на оценката на допустимостта на инвестиционното 

предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в Плана 

за управление на речните басейни в Източно-беломорски район (ПУРБ на ИБР): 
1. Местоположение на инвестиционното предложение - цех за производство на пелети 

и цех за преработка на горски плодове и билки в имот  № 050185, площ 6034 m², 
местност „Шаварник”, землище на гр. Велинград, обл. Пазарджик.  

 Цех за производство на пелети – ще се осъществи в новопроектирано хале с габарити 
48/25 м, светла височина 6 м.    

 Цех за преработка на горски плодове и билки - ще се осъществи в новопроектирано 
хале с размери 45х25 м и светла височина 6 м. 

  Предвижда се изграждане на нова инфраструктура-отклонение от път, електропровод, 
водопровод и канализация и изграждане на водоплътна изгребна яма. Водоснабдяването ще се 
осъществи от подземни води чрез изграждане на собствен сондажен кладенец. Необходима е 
вода за производствени нужди от 600 м3/год. Очаква се формиране на отпадъчни води 
(производствени води, декларирано че не съдържат токсични и вредни вещества и битови 
отпадъчни води от 20 работещи).    

Според предоставената в уведомлението информация (скица на имот №050185 в 
землището на гр. Велинград и координати на гранични точки), ИП попада в повърхностно 
водно тяло (ВТ) „река Мътница от вливане на Стара река до устие” с код BG3МА900R187, 
засяга подземно ВТ „Порови води в Неоген- Кватернер– Велинград” с код BG3G00000NQ008.  

ИП не попада в зони за защита на водите (чувствителни и уязвими зони) съгласно чл. 
119а, ал.1, т.3 от ЗВ и не попада в зони за защита на водите съгласно чл. 119а, ал.1, т. 5 от ЗВ.  

Съгласно Заповед №120/12.01.1977г. имота попада в пояс ІІ на минерално находище 
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Велинград. 
  2. Състояние и цели за опазване на околната среда - повърхностно водно тяло с код 
BG3МА900R187 е силно модифицирано с лош екологичен потенциал и добро химично 
състояние. Подземното водно тяло с код BG3G00000NQ008 e в добро химично и количествено 
състояние, целта е запазване на доброто химично и количествено състояние. 

     3. Мерките за постигане на целите за опазване на водните тела са описани в приложенията 
към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР, като няма предвидени забрани и ограничения за конкретното ИП. 
      4. Инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на 
околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, при недопускане 
замърсяване на цитираните по-горе водни тела.  
       5. Забрани и ограничения предвидени от Закона за водите (ЗВ) по отношение на 
инвестиционното предложение - ИП подлежи на разрешителен режим съгласно ЗВ, в частта 
водовземане от подземни води.  
 При предвиждане на заустване на отпадъчни води във воден обект, дейността подлежи на 
разрешителен режим, като е необходимо да се спазят изискванията въведени в чл. 6 ал.1 на 
Наредба № 2 от 8 юни 2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във 
водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници 
на замърсяване.  

      6. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на 
инвестиционното предложение – БДУВИБР не разполага със систематизирана информация за 
ИП от подобен характер. 
          7. Информация за свободните водни ресурси в частта на подземното водно тяло където се 
предвижда водовземане:  
             -  предвидено е изграждане на съоръжение за подземни води – сондажен кладенец, 
което съгласно чл. 50, ал. 7,т.1 от ЗВ подлежи на разрешителен режим.  
              - подземно водно тяло „Порови води в Неоген-Кватернер-Велинград” с код 
BG3G00000NQ008 е в добро количествено състояние.  
              -   има издадени 10 действащи разрешителни за водовземане от подземни води в района 
на ИП, но не са постъпвали искания за ползване на воден обект за изграждане на други 
водовземни съоръжения.  
              -  при евентуално водовземане от проектния сондажния кладенец  няма да се нарушат 
придобити права на другите водоползватели и няма да се нарушават обществени интереси.  
             - към този момент в района на обекта липсва друга възможност за водоснабдяване от 
подземни води.  

В. Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община 
Велинград.       


