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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 2012г.) 
 

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно  

предложение:  

„Изграждане на тръбен кладенец за промишлено водоснабдяване”, в ПИ № 151007, м. 

„Санаториума”, землището на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик 

 
с възложител: СБДПЛРПФЗ „СВЕТА ПЕТКА БЪЛГАРСКА” ЕООД 

 

 

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 г.) 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., посл. изм. ДВ бр. 94 от 30 ноеври 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)(обн. ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., 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 на Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС): 

           Представеното от Вас инвестиционно предложение, включващо изграждане на тръбен 

кладенец за промишлено водоснабдяване в ПИ № 151007, м. „Санаториума”, землището на гр. 

Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик необходим за водоползване с цел осигуряване на 

необходимите водни количества за поливане. Горепосоченото инвестиционно предложение 

попада в обхвата на Приложение № 2, т. 10 буква „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.  

          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. Предвид чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения интерес по 

чл. 6, ал. 1 е необходимо: 
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2.1  Вие да осигурите обществен достъп до информацията по приложение № 2 чрез 

поставяне на съобщение на интернет страницата Ви и/или по друг подходящ начин за най-

малко 14 дни за изразяване на становища от заинтересувани лица.  

2.2 Не по - късно от едновременното внасяне на искането по чл. 6, ал. 1 да представите 

копие на хартиен и електронен носител на информацията по приложение № 2 на Община 

Велинград за Вашето инвестиционно намерение.  

В информацията за преценяване, във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 93, ал. 

4, т. 5 на ЗООС трябва да отразите резултата от обществения интерес, ако такъв е бил проявен и 

да представите документи доказващи извършените уведомления от Вас и Община Велинград.  

Обръщаме внимание на Община Велинград, предвид изискванията на чл. 6, ал. 9 от 

Наредбата за ОВОС, в срок до 3 дни от получаване на информацията по приложение № 2 да 

осигурят обществен достъп до същата за най-малко 14 дни като поставят съобщение на 

интернет страницата (ако има такава) и/или обществено достъпно място в сградата на общината 

за изразяване на становища от заинтересувани лица. В срок до 3 дни от изтичане на 

определения срок, Община Велинград изпраща служебно резултатите от обществения достъп, 

в т.ч. и начина на тяхното осигуряване 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.27 от 15 Март 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/ 2012 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: 

• Площадкатана инвестиционното предложение не попада в границите на защитени зони 

от мрежата „НАТУРА 2000” и защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за 

защитените територии. Отстои на не по-малко от 3,9 км 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 № 

661/2007г. (ДВ бр. 85/2007г.) и от защитена зона  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: 

o пряко или косвено увреждане на природни местообитания и местообитания на 

видове предмет на опазване на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000”; 

o нарушаване на целостта, структурата и функциите на защитени зони от мрежата 

„НАТУРА 2000”; 

o 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 
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за управление на речните басейни в Западнобеломорски район (ПУРБ на ЗБР): 

След преглед на представената информация за горепосоченото инвестиционно 

предложение във връзка с разпоредбата на чл. 4а, ал. 2 от Наредба за условията и реда за 

извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС) и на 

основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, Басейнова дирекция Западнобеломорски 

район-Благоевград уведомява, че ИП е допустимо с ПУРБ на ЗБР 2010-2015г. при спазване на 

разпоредбите на Закона за водите. 

Мотиви за допустимост: 

1. Добивът на подземни води се предвижда да се извършва чрез тръбен кладенец, който ще 

бъде изграден в поземлен имот № 151007, м. „Санаториума”, землище на гр. Велинград. 

Добиваното годишно водно количество в размер на 12 960 м³ ще се ползва за напояване 

на тревните площи в цитирания имот. 

2. За извършване на водовземане от подземни води съгласно разпоредбите на чл. 44, ал. 1 

от Закона за водите е необходимо издаване на разрешително по реда на чл. 46, ал. 6 при 

спазване на изискванията на чл. 50, ал. 3 от същия закон. 

3. Инвестиционното предложение като антропогенен натиск би засегнало подземно водно 

тяло „Пукнатинни води в Южнобългарски гранити, Калински плутон” с код: BG4G00PzC2021. 

Подземното водно тяло е оценено в добро състояние по отношение на химичен и количествен 

статус, поради което за него в ПУРБ на ЗБР 2010-2015г. не са разписани конкретни забрани. 

Целите за водното тяло са поддържане на доброто му състояние. 

4. Подземното водно тяло BG4G00PzC2021 е с площ 2409 км² като попада в поречията на 

реките Струма, Места, Доспат, Искър и Марица. 

Мощността на водовместващите слоеве варира от 50-250 м. Преобладават средно до 

дребнозърнестите биотитови гранити. Гранитите са слабо водоносни и имат ниски филтрационни 

свойства. 

Средната водопроводимост е 100 – 200 м²/дн. Коефициентът на филтрация е под 2 м/дн. 

Средния модул на подземния отток е 2,0 л/сек/км². подхранването на тялото е предимно от 

инфилтрация валежите и топенето на снеговете. 

Типа на водоносния хоризонт е безнапорен. Връзката между повърхностни и подземни води 

е затруднена.  

Естествените ресурси на подземното водно тяло са в размер на 695,84 л/сек, а разрешеното 

годишно черпене е 47,49 л/сек. Свободните водни ресурси са в размер на 648,35 л/сек. 

5. Забрани и ограничения предвидени от Закона за водите – няма предвидени забрани в 

Закона за водите, касаещи настоящето инвестиционно предложение. 

6. Мерки в ПУРБ на ЗБР за БУ – съгласно Плана за управление на речните басейни в 

Западнобеломорски район за басейново управление 2010-2015г. за гореописаното подземно 

водно тяло не са разписани конкретни забрани, но е необходимо да бъде поддържано доброто му 

състояние, чрез предотвратяване прякото и непряко отвеждане на замърсители в подземни води. 

За целта е необходимо, при изграждане на тръбния кладенец да се предвидят мерки, 

обезопасяващи водите в подземното водно тяло от замърсяване в процеса на изграждане и 

експлоатацията му. 

7. Информация за съществуващи и разрешени въздействия върху водното тяло в района, 
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който трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шеста от ЗООС – видно 

от регистъра на БД ЗБР – гр. Благоевград за издадените разрешителни за водовземане от 

подземни води в района на инвестиционното предложение няма издадени разрешителни за 

водовземане от подземни води. 

8. Мотивирана оценка за значимото въздействие – реализацията на инвестиционното 

предложение няма за окаже значително въздействие при спазване разпоредбите на Закона за 

водите и условията в т. 6 от настоящото писмо. 

 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община 

Велинград и БДУВ ЗБР - Благоевград 

 

        /                     /инж. А. Горчева 


