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  РЕ П УБЛИ К А  Б ЪЛ ГАР ИЯ  
   Ми нис те рс тв о  н а  о к ол нат а  с ре да  и  в од ите  
     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:  
  Добив на инертни материали от находище „Трънката” разположено в землището на 

с. Черногорово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик 

 

 

с възложител: „ЕКО ХИДРО 90” 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. 40, 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. 40, 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 включва добив на инертни 

материали по открит способ със земекопна техника на дълбочина до 5м от повърхността 

от находище „Трънката” с обща площ 240 дка, находящо се в землището на с. 

Черногорово, общ. Пазарджик.  

Съгласно предоставената документация „ЕКО – ХИДРО - 90” ООД, гр. Пазарджик 

на основание Договор № Д-33-98/09.12.2010 год. с Министерство на околната среда и 

водите и Разрешение № 760 от 12.10.2010 год. за проучване на строителни материали – 

подземни богатства по чл. 2, ал.1, т.5 от Закона за подземните богатства в площ 

“Трънката”, разположена в землището на село Черногорово, община Пазарджик от 

същото Министерство е извършил проучвателните работи по одобрената от страните 

работна програма и график. Изготвения геоложки доклад е внесен за разглеждане в 

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Дирекция “Природни ресурси и 

концесии” и е приет в националния баланс с Протокол НБ – 2/28.01.2013г. 

Площ „Трънката” за добив на пясъци и чакъл годни за производство на бетон е с 

общ размер от 240 дка и включва два участъка разположени от двете страни на реката с 

възможност да се разработи всеки от тях поотделно. В тези площи се включват границите 
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на находището и прилежаща площ, на която ще се разположат временни мобилни 

съоръжения. Достъпът до площта ще се извършва по съществуващи пътища (част от РПМ, 

общински и полски). Добитите инертни материали ще се извозват в естествен вид. На 

площадката ще се извършва само добивни работи без преработка. Годишният добив на 

инертни материали ще бъде около 32 хм
3
. Общо запасите на находището, съгласно 

одобрения и приет геоложки доклад за резултатите от геологопроучвателните работи в 

площ “Трънката” на пясъци и чакъл, годни за влагане при производство на бетон са: 

 Минна маса – 981 хм
3
, в т.ч. 

 Геоложки запаси – 800 хм
3
. 

 Откривка – 181 хм
3
. 

Срок на експлоатация –25 год. 

 

Така заявено ИП попада в обхвата на Приложение № 2, т. 2 буквa „а” от ЗООС и 

съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 и 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.  

2. Във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС и в изпълнение на изискванията 

на чл. 93, ал. 4, т. 5 на ЗООС е необходимо да представите документ, показващ по какъв 

начин е извършено уведомяването на засегнатото население с приложената от Вас обява.   

3. Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения 

интерес по чл. 6, ал. 1 е необходимо да осигурите обществен достъп до информацията по 

приложение № 2. Задължение на възложителя е от една страна да осигури по подходящ 

начин публично оповестяване и достъп до информацията по приложение 2 за най-малко 

14 дни, за изразяване на становища. От друга страна не по-късно от едновременното 

внасяне на искането по чл. 6, ал. 1, да предоставите копие на хартиен и електронен 

носител на Община Пазарджик и Кметство на с. Черногорово за осигуряване на 

обществен достъп. Към информацията за преценяване, във връзка с изпълнение на 

изискванията на чл. 93, ал. 4, т. 5 на ЗООС трябва да представите документи, доказващи 

извършеното от Вас публично оповестяване и проявения обществен интерес към 

предложението и за внесена документация по приложение 2 на кметовете на засегнатите 

населени места. 

 

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.15 от 15 

Февруари 2013г.) 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.). 

Част от площадката на инвестиционното предложение попада в границите на 

защитена зона BG0000426 „Река Луда Яна” за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет 

с Решение № 122 /2007 г. (ДВ, бр.21 /2007 г.). 

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

ОС.  

Преценката по чл. 15 от Наредбата за ОС - за вероятната степен на въздействие на 
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инвестиционно предложение „Добив на инертни материали от находище „Трънката”, 

землище на с. Черногорово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик” върху защитени зони от 

мрежата „НАТУРА 2000”, ще бъде направена след внасяне на искане за преценяване на 

необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда. 

 

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 - според представената информация (схема и координатен 

регистър на граничните точки от площта заявена за инвестиционно намерение в 

находище „Трънката", землището на с. Черногорово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик в 

координатна система 1970г.) попада в рамките на подземно водно тяло 

BG3G000000Q013 - 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 ИП 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: 

• На около 3700м. югоизточно от находище „Трънката” се намират водовземните 

съоръжения на ПС „Черногорово-Крали Марко” (2бр. ТК и 1бр. ШК), за питейно-

битовото водоснабдяване на с. Черногорово, с. Крали Марко, общ. Пазарджик, обл. 

Пазарджик. 

• На около 580м. източно от находище „Трънката” се намира ТК-1 на "М. К. Д." 

ЕООД, за питейно-битови цели, напоявяне на селскостопански площи и други цели, с 

издадено от БДУВИБР-Пловдив Разрешително №31520092/08.12.2008г. и Решение № РР-

1215/26.04.2011г. за изменение на разрешителното. Започната е процедура за учредяване на 

санитарно-охранителна зона около ТК-1 (Вх. № СОЗ-36/14.09.2010г.). 

ИП попада в границите на повърхностно водно тяло „Река Луда Яна от вливане на 

Стрелчанска Луда Яна до устие” с код BG3MA700R149. ИП попада в чувствителна и 

уязвима зона по чл. 119а, ал.1, т. 3 букви „а и „б” от ЗВ, описана в Раздел 3, на ПУРБ на ИБР. 

ИП граничи със защитена зона „река Луда Яна” с код BG0000426 по чл. 119а, ал. 1 т. 5 от ЗВ. 

Целта на инвестиционното предложение е добив на инертни материали от 

находище „Трънката". Добива ще се извършва по открит способ със земекопна техника 

на дълбочина до 5,0м от повърхността. Площта на находище „Трънката” се намира на 

около 13км североизточно от гр. Пазарджик и на 500 до 1500м. северозападно от с. 

Черногорово. 

Площ „Трънката” за добив на пясъци и чакъл годни за производство на бетон е с 

общ размер от 240дка и включва два участъка разположени от двете страни на река Луда 

Яна, като има възможност да се разработи всеки един от тях поотделно. Срокът на 

експлоатация е 25 години. 

При разработването на добивния/те участък/ци ще се оформи/ят котлован/и, които 

ще се завири/ят по естествен път, тъй като нивото на подземните води в района на 

находището е около 2,0-3,0м. от повърхността. 

2. Състояние и цели за опазване на околната среда – Съгласно Раздел 4, точки 

2.1 и 2.2 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло BG3G000000Q013 е в лошо химично 

състояние (показатели със съдържание над стандарта по Наредба № 1  от 10 октомври 

2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр. 87 от 2007г., 

изм. ДВ, бр. 2 от 2010г./ са фосфати, амоний, манган и желязо) и добро количествено 

състояние. 

Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G000000Q013 е 

понижаване съдържанието на фосфати и амоний и установяване съдържанието на манган и 
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желязо под праговите стойности. 

Повърхностно водно тяло с код BG3MA700R149 е определено в много лошо 

екологично състояние и добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за 

конкретното ВТ (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро 

екологично състояние до 2021г. и запазване на добро химично състояние, и постигане 

целите на зоните за защита на водите. 

3. 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 BG3G000000Q013 няма забрани въведени в ПУРБ на ИБР по отношение на 

конкретното ИП. 

 

 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 ИП няма забрани и ограничения. 

  4. Инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и 

постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите 

при следните условия: 

• Да се докаже, че няма риск от влошаване на качеството на водите за питейно-

битови цели от реализацията на ИП. 

• Добивните работи под водно ниво се извършват без водопонизителни мероприятия. 

• Да не се допуска по-нататъшно замърсяване на повърхностното и подземно водно 

тяло от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП. 

5. Забрани е ограничения, предвидени в ЗВ, по отношение на този вид ИП. 

В Закона за водите няма забрани предвидени по отношение на „Добив на инертни 

материали”. 

6. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП. 

В района на находище „Трънката", землището на с. Черногорово, общ. 

Пазарджик няма съществуващи други обекти от характера на ИП. 

            7. 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. 

 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община 

Пазарджик, кметство с. Черногорово и Басейнова дирекция Източно-беломорски район. 

                   

 


