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Регионална инспекция по околната среда и водите – 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., ДВ бр. 80/2009г., ДВ бр. 29/2010г., ДВ бр. 3/2011г., изм и доп. ДВ. 

бр. 94 от 30 ноември 2012 г.) 

 

 

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно 

предложение:  

 

 „Изграждане на магазин за авточасти и автомивка”, в УПИ I-640, кв. 65, гр. 

Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик   

с възложител: ЕТ „ХРИСИ 2112 – ВАСИЛ КОШЕВ” 
 

 
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., посл. изм.-ДВ, бр. 32 от 24.04.2012) и чл.4, ал.1 на 

Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната 

среда /Наредбата за ОВОС/ (Обн. ДВ. бр. 25 от 18 март 2003г., изм и доп. ДВ. бр. 94 от 30 

ноември 2012 г.) 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) (ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп. 

ДВ, бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.). 

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:  
 Представеното от Вас инвестиционно предложение, включващо изграждане на 

магазин за авточасти и автомивка, като за нуждите на автомивката се предвижда добив на 

подземни води – сондажен кладенец, попада в обхвата на Приложение № 2, т. 10 буква „н” от 

ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на 

РИОСВ-Пазарджик.  

 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. 77 от 9 Октомври 2012г.) 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. и доп. ДВ, бр. 94 

от 30 Ноември 2012 г.). 

Инвестиционното предложение е допустимо по смисъла на чл. 12 от Наредбата за 

ОС. 

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: 

• УПИ I - 640, в регулацията на гр. Септември, обект на инвестиционното предложение, 

не попада в защитени зони от Националната екологична мрежа/НАТУРА 2000 

съгласно Закона за биологичното разнообразие и не попада в границите на защитени 

територии по смисъла на Закона за защитените територии.  

• Инвестиционното предложение е с такова естество и местоположение, при което няма 

да доведе до пряко или косвено увреждане на природни местообитания и 

местообитания на видове от защитени зони; 

• Инвестиционното предложение е с такова естество и местоположение, при което няма 

да окаже 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 Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР): 

Според представената информацията, инвестиционното предложение попада в 

повърхностно водно тяло „Река Чепинска от нач. Корекция до устие и р. Грохоча” с код 

BG3MA900R184. Във водното тяло има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 

1, т. 5, от Закона за водите, като местоположението на инвестиционното предложение не 

попада в зона за защита на водите. 

Инвестиционното предложение – магазин за авточасти и автомивка в гр. Септември, 

според представената информация попада в рамките на подземно водно тяло 

BG3G000000Q013 – Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина. В подземните вони 

тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от Закона за водите. 

Площта на инвестиционното предложение попада в зона за защита на водите, включена в 

раздел 3, точка 4. 2 от Плановете за управление на речните басейни на Източнобеломорски 

район. 

Инвестиционното предложение не попада и не граничи със санитарно-охранителни 

зони на водоизточници за питейно-битово водоснабдяване. 

Повърхностно водно тяло с код BG3MA900R184 е определено в лошо екологично и 

добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло 

(съгласно разпоредбите на глава X, раздел III на Закона за водите) е постигане на добро 

екологично състояние до 2021 г. и запазване на доброто химично състояние. 

Съгласно раздел 4, точки 2.1 и 2.2 от Плановете за управление на речните басейни на 

Източнобеломорски район, подземно водно тяло BG3G000000Q013 се определя в лошо 

химично състояние във връзка с повишени съдържания на фосфати, амониеви йони, манган и 



желязо (спрямо определени прагови стойности и стандарти от Приложение № 1 към чл. 10, 

ал. 2, т. 1 на Наредба № 1 от 10.10.2007 г. (изм. ДВ, бр. 2 от 2010 год., изм. и доп. ДВ, бр. 15 

от 21.02.2012 г.) и добро количествено състояние. 

Целта за опазване на околната среда за конкретното подземно водно тяло (съгласно 

разпоредбите на глава X, раздел III на Закона за водите е понижаване на съдържанието на 

фосфати, амоний и установяване съдържанието на манган и желязо под прагови стойност 

(ПС) и постигане на добро химично състояние до 2027 г. 

Мерките за постигане на целите за опазване на водните тела са описани в приложенията 

към раздел 7 на ПУРБ на ИБР. За повърхностно водно тяло BG3MA900R184 и подземно 

водно тяло BG3G000000Q013 няма предвидени забрани и ограничения по отношение на 

конкретното инвестиционно предложение.  

Инвестиционното предложение е допустимо, от гледна точка на ПУРБ на ИБР и 

постигане на целите на околната среда при спазване на следните условия:  

Забрани и ограничения предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид 

инвестиционни намерения – няма предвидени забрани и ограничения по отношение на  

конкретното инвестиционно предложение. 

Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на 

инвестиционното предложение – за водно тяло с код BG3MA900R184 в БДУВИБР не 

съществува систематизирана информация за проекти от характера на настоящото 

инвестиционно предложение.  

Информация за свободните водни ресурси от подземно водно тяло – предвидено е 

изграждане на съоръжение за подземни води – сондажен кладенец. Съгласно чл. 50, ал. 7, т. 1 

от Закона за водите, изграждането на съоръжения за подземни води подлежи на 

разрешителен режим.  

Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми 

– изграждането и правилната експлоатация на инвесстиционното предложение няма 

веротност да окаже значимо негативно въздействие върху повърхностното и подземното 

водно тяло. 

 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община Септември 

и БДУВ ИБР-Пловдив. 

 

 


