
 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:  

 
„Кариера за добив на подземни богатства –        строителни материали” от находище „Изток”, 
землище на с. Мирянци общ. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № КД-01-745/28.02.2012 
г. 
 

с възложител: „КАРИЕРИ ПАЗАРДЖИК” ООД 
 
 

 Приемаме представеното от Вас уведомление за цитираното по-горе 
инвестиционно предложение като информиране на компетентния орган по околна среда по 
смисъла на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС),  чл. 4, ал. 1 от 
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната 
среда (Наредба за ОВОС) и чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 10 от Наредбата за условията и реда 
за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 
предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС). 

На основание чл. 5 от Наредбата за ОВОС и във връзка с чл. 39, ал. 2 от Наредбата за ОС 
Ви уведомяваме за следното: 

 
І. По отношение на изискванията на глава шеста на Закона за опазване на околната 

среда (ЗООС): 
Представеното от Вас инвестиционно предложение, включващо добив на подземни 

богатства – строителни материали (пясък и чакъл) на обща площ 233 215 кв. м. (23.32 ха), 
попада в обхвата на Приложение № 2, т. 2 буквa „а” 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.  

Следващите действия, които трябва да предприемете са: 
1. За извършване на преценката трябва да представите в РИОСВ-Пазарджик един 

екземпляр от подробно разработена информация в съответствие с Приложение № 2 от 
Наредбата за ОВОС на хартиен носител и два екземпляра на електронен носител. Предмет на 
оценката следва да е цялостното  намерение, в т.ч. всички други обекти и дейности, които 
са свързани с основното намерение.  

 
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 
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защитените зони (Наредбата за ОС) (ДВ, бр.73/2007 г., изм. ДВ, бр. 15 октомври 2010 г.). 
Съгласно внесените координати, елементите на инвестиционното предложение попадат 

в границите на следните защитени зони: 
 защитена зона BG0002057 „Бесапарски ридове” за опазване на дивите птици, обявена 

със Заповед № РД-786/29.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 
106/2008 г.); 

 защитена зона BG0000578 „Река Марица” за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приета от Министерски 
съвет с Решение  № 122 /2007 г. (ДВ бр. 21/ 2007 г.); 
Елементите на инвестиционното предложение не попадат в границите на защитени 

територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии. 
Така внесеното инвестиционно предложение е допустимо по смисъла на чл. 12, 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 за ОС) (ДВ, бр.73/2007 г., изм. ДВ, бр. 15 октомври 2010  г. посл. 
изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011 г.). 

Преценката по чл. 15 от Наредбата за ОС - за вероятната степен на въздействие на 
инвестиционното предложение върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000”, ще бъде 
направена след внасяне на искане за преценяване необходимостта от ОВОС. 

 
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 - според представената 

информация (схема и координатен регистър на концесионния контур на находище 
„Изток”, землище на с. Мирянци, общ. Пазарджик в координатна с-ма 1970 г.) попада в    
рамките на подземно водно тяло ВGЗG000000Q13 - Порови води в Кватернер - 
Горнотракийска низина. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите 
по чл. 119а, ал.1, т. 3а от Закона за водите (ЗВ). Площта на инвестиционното предложение 
попада в зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 4.2 от ПУРБ на ИБР.  

Най-близко разположени водни обекти, източници на питейно-битово водоснабдяване в 
района на ИП са: 

- в землището на с. Синитово на около 740 м. югозападно от точка 13 на 
концесионния контур на находище „Изток” се намират ТК-1, ТК-1а и ТК-2а от ПС „Синитово”, 
които се стопанисват от „ВиК” ЕООД-Пазарджик. Около водоизточниците за питейно – битово 
водоснабдяване няма изградена санитарно-охранителна зона, съгласно Наредба № 3/16.10.2000 
г. 

- в землището на с. Мирянци в непосредствена близост до концесионния контур на 
находище „Изток”, между точки 3 и 5 се намира ШК за напояване, собственост на „ГАЛАН- 
89” ООД. 

 1.2. Състояние и цели за опазване на околната среда - инвестиционното предложение 
засяга повърхностно водно тяло (ВТ) „Река Луда Яна от вливане на Стрелчанска Луда 
Яна до устие" с код BG3MA700R149. 

Площта на ИП попада в зони за защита на водите (ВG0002057, ВG0000578) по чл. 
119а, ал.1, т. 5 от Закона за водите (ЗВ). Попада във водосбора на зона за защита на водите 
(чувствителна зона) съгласно чл. 119а, ал.1, т. 3, буква „б” от ЗВ. 

 1.3 Целта на инвестиционното предложение е изграждане на кариера за добив 
на баластра - пясъци и чакъли в находище „Изток”, разположена в землището на 
с. Мирянци, общ. Пазарджик. 

Дебелината на полезния пласт, който представлява алтернация от пясъци и чакъли, в 
експлоатационната площ се изменя от 7.40 м. до 14 м. и средно е 9.50 м. Статичното водно 
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ниво на подземните води варира от 1.80 до 5.40 м. от кота терен. Подхранването на 
подземните води в района става от водите на р. Марица и р. Луда Яна. 

Основна част от запасите на нахoдище „Изток” са под нивото на подземните води, 
което определя и начина на експлоатация - чрез подводен добив на полезното изкопаемо.  

В първите няколко години добива на пясъци и чакъли ще се извършва на дълбочина 
4.50 м. с багер-обратна лопата, а след това с плаваща несамоходна земесмукачна драга 
(земснаряд) ще се отработва пълната мощност на полезния пласт до установената кота на 
долнището на запасите. 

Максималната дълбочина на разработване в рамките на концесионния участък е 10.00 м.. 
Преработката на добитата суровина ще се извършва в мобилна МСИ. Системата на промиване 
на материала е изградена в затворен оборотен цикъл. 

1.4 Съгласно Раздел 4, точки 2.1 и 2.2 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло 
ВGЗG000000Q13 е в лошо химично състояние (показатели със съдържание над 

стандарта по Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и 
опазване на подземните води /ДВ, бр. 87 от 2007г, изм. ДВ, бр. 2 от 2010г/ са 
фосфати, амониеви йони, манган и желязо) и добро количествено състояние. 

 Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло ВGЗG000000Q13 е 
понижаване съдържанието на фосфати и амониеви йони и установяване съдържанието на 
манган и желязо под праговите стойности. 

Повърхностно ВТ с код BG3MA700R149 е определено много лош екологичен потенциал и 
добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло, 
съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ е постигане на добър екологичен потенциал 
до 2021 г. и запазване на добро химично състояние и постигане целите на зоните за защита на 
водите. 

1.5  Мерките за постигане на целите за опазване на подземните водни тела са описани в 
приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР. 

Съгласно утвърдения План за управление на речните басейни от БДУВ ИБР -Пловдив 
към Раздел 7 „Програма от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда” в 
Приложение 7-5, за подземно водно тяло ВGЗG000000Q13 няма забрани въведени в ПУРБ на 
ИБР по отношение на конкретното инвестиционно предложение. 

В Приложение № 7-6, мярка III, т.12 има забрана за добив на инертни материали в 
близост до кладенци за питейно-битово водоснабдяване. 

Мерките за постигане на целите за опазване на повърхностните водни тела са описани в 
приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР, като в Приложение 7-3 за конкретното 
инвестиционно предложение няма забрани и ограничения. 

Забрани отнасящи се за зони за защита на водите по чл. 119 а, ал. 1, т. 5. от ЗВ са 
описани в Приложение 7-19, като за конкретното ИП се отнасят забрани за зоните за защита на 
водите по чл. 119а, ал. 1, т. 5, включени в Раздел 3, точка 5.1 от ПУРБ извън границите на 
населените места и сервитутите на линейната транспортна и енергийна инфраструктура се 
забранява сечта на естествена речна и крайречна растителност. 

Заключение: Инвестиционното предложение е допустимо, от гледна точка на постигане 
на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при условие: 

- че се докаже, че няма риск от влошаване на качеството на водите за питейно-битови 
цели от реализацията на инвестиционното предложение. 

- добивните работи под водно ниво се извършват без водопонизителни 
мероприятия. 

-  да се спазят забраните в Приложение 7-19. 
 
2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на 

този вид инвестиционни намерения. 
В Закона за водите няма забрани предвидени по отношение на ИП изграждане на 
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„Кариера за добив на подземни богатства - строителни мателиали”. 
 
3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на 

инвестиционното предложение. 
В района на находище за баластра - пясъци и чакъли „Изток” в землището на с. 

Мирянци, общ. Пазарджик няма съществуващи други обекти от характера на инвестиционното 
предложение. 

 
4.   Информация за свободни водни ресурси от подземното водно тяло. 
Не е предвидено изграждането на съоръжение за подземни води. Ако това се осъществи 

в един по-късен етап, то съгласно чл. 50, ал. 7,т.1 от ЗВ изграждането на съоръжения за 
подземни води подлежи на разрешителен режим. 

 
5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните 

екосистеми. 
Като се има предвид, че близо до находище „Изток”, землище на с. Мирянци, общ. 

Пазарджик има водоизточници за питейно-битово водоснабдяване на с. Синитово, а също и 
факта, че основна част от запасите на находище „Изток” са под нивото на подземните води, 
което определя и начина на експлоатация - чрез подводен добив на полезното изкопаемо, то 
експлоатацията на находище „Изток” в землище на с. Мирянци, общ. Пазарджик може да окаже 
въздействие върху тях. Препоръчително е: 

- да се извърши задълбочена хидрогеоложка характеристика в района на 
находище „Изток” (хидрогеоложки параметри, определящи динамиката на 
подземните води), за да се изясни влиянието на добива на пясъци и чакъли в 
находището върху подземните води и водоизточниците за питейно - битово 
водоснабдяване, по отношение на добиваното количество и риск от влошаване на 
качеството. 

- да се предвидят мерки за недопускане на замърсяване в района на 
производствената площадка с гориво-смазочни материали от техническите 
средства и други замърсители. 

Всеки следващ етап от инвестиционното намерение да се съгласува с Басейнова 
дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център. 

.  Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община Пазарджик и  

кметство с. Мирянци. 
 


