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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. 94/2012г.) 
 

 

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно 

предложение:  
       

„Добив на скални материали от мраморизирани варовици годни за производство на 

трошени фракции за пътно строителство, асфалтови смеси и бетон от находище 

„Конаговски чал”  в землищата на с. Алеко Константиново и с. Дебращица, 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) и във връзка с чл. 22г, ал. 3 от Закона за подземните 
богатства : 

Представеното от Вас инвестиционно предложение, включва добиването на 

скални материали от мраморизирани варовици годни за производство на трошени 

фракции за пътно строителство, асфалтови смеси и бетон от находище „Конаговски чал” в 

землищата на селата Алеко Константиново и Дебращица, общ. Пазарджик. Добиването на 

суровината ще се извършва по открит способ, чрез пробивно-взривни работи при 

използването на намалено количество взрив и при условията на изготвен, одобрен и 

заверен от надлежните органи технически и технологичен проекти. Съгласно 

предоставената допълнителна информация от 13.08.2013г. площта на ИП е 71,55 дка. 

Координатния регистър на граничните точки, описващи тази площ е: 

 
 (Координатна система 1970 г.) 

№ X Y 

1 4540002.240 8577713.296 

2 4540117.718 8577719.801 

3 4540245.286 8577772.635 
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4 4540246.781 8577914.141 

5 4540096.780 8577929.359 

6 4540006.188 8577938.550 

7 4539900.320 8577949.290 

8 4539864.239 8577927.351 

9 4539907.563 8577755.047 

 

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. Съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредбата за ОВОС и във връзка с чл. 22г, ал. 3 от 

Закона за подземните богатства в обхвата на оценката задължително трябва да включите 

и намерението си за управление на минните отпадъци – да предоставите изготвен план за 

управление на минните отпадъци.  

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

интерес по чл. 6, ал. 1 е необходимо: 

• 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 

кметовете на с. Алеко Констатиново, с. Дебращица и на Община Пазарджик за 

Вашето инвестиционно намерение.  

• Вие самостоятелно 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.  

 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 на 

кметствата на с. Алеко Констатиново, с. Дебращица и на Община 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 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., посл. изм. ДВ. бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.). 

 Инвестиционното предложение ще бъде осъществено в площадка с цитираните в т. 

І координати.  

Така описаната площадка, не попада в граници на защитени зони от мрежата 

„НАТУРА 2000”; намира се в близост до следните защитени зони: 

• отстои на не по-малко от 0,84 km от границата на 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.); 

• отстои на не по-малко от 2,2 km от границата на защитена зона BG0000254 

„Бесапарски възвишения” за опазване на природните местообитания и на дивата 
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флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет 

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

Площадката на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени 

територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии. 

 

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 ИП попада в границите 

на повърхностно водно тяло „Река Селска и притоци и ГОК „Чакъша” с код 

BG3МА700R156. ИП попада в чувствителна и уязвима зона, съгласно чл. 119а, ал.1, т.3, 

буква „б” от Закона за водите (ЗВ) описана в раздел 3 на ПУРБ на ИБР. ИП частично засяга 

защитена зона „Бесапарски ридове” с код BG0002057, по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ, 

включена в раздел 3, т. 5.1 на ПУРБ на ИБР. 

ИП попада в рамките на три подземни водни тела: 

§ BG3G000000Q013 – Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина; 

§ BG3G000000Pt041 – Карстови води – Централно Родопски масив;  

§ BG3G000000Pt047 – Пукнатинни води – Западно Родопски коплекс.  

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

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 водоснабдяване в района на ИП 

са: 

§ На около 380м източно от площадката на ИП се намират 5 бр. ТК, за 

водоснабдяване на обект „Пъстървовъден комплекс ВЕЦ Алеко” в землището на с. 

Алеко Константиново, общ. Пазарджик, собственост на „АЛФИШ” ЕООД, гр. 

София; 

§ Източно, непосредствено до ИП, се намира ГНК Алеко Потока от НС Алеко 

Пазарджик, стопанисван от Напоителни системи ЕАД – клон Марица. 

2. Състояние и цели за опазване на околната среда – Повърхностно водно тяло с 

код BG3МА700R156 е определено като силно модифицирано с добър 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 запазване на добрия екологичен 

потенциал и запазване на доброто химично състояние.  

Съгласно Раздел 4, точки 2.1 и 2.2 от ПУРБ на ИБР подземни водни тела: 

§ 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 и 

амоний, а показатели със съдържание над прагова стойност са 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 желязо под праговите стойности. 

§ BG3G000000Pt041 е в добро химично и добро количествено състояние. Целта за 

опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на 

Глава X, Раздел III на ЗВ) е запазване на доброто състояние. 

§ BG3G000000Pt047 е в лошо химично състояние (показател със съдържание над 

праговите стойности по Наредба №1 от 10 октомври 2007г. за проучване, ползване и 

опазване на подземните води е перманганатна окисляемост) и добро количествено 

състояние. Целта за опазване на околната среда подземно водно тяло 

BG3G000000Pt047 е установяване съдържанието на перманганатна окисляемост под 

праговите стойности. 
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3. Мерките в ПУРБ на ИБР - Мерките са описани в приложенията към Раздел 7 

на ПУРБ на ИБР. За конкретното ИП няма предвидени забрани, описани в Раздел 7.  

  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 спазване на следните условия: 

• да не се допуска по-нататъшно замърсяване на повърхностното водно тяло от 

дейностите по реализиране и експлоатация на ИП; 

• да не се допуска нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на 

реките и крайбрежните заливаеми ивици; 

• да не се допуска използването на речните легла като депа за отпадъци, земни и 

скални маси; 

• да се докаже, какво влияние ще има находище за добив на мраморизирани 

варовици, годни за влагане при производство на асфалтобетонови и бетонови 

разтвори за пътно, жилищно и хидротехническо строителство „Конаговски чал” 

върху близко разположените водовземни съоръжения за подземни води; 

• необходимо е за реализацията на инвестиционното намерение да бъде поискано 

становище от Напоителни системи ЕАД – клон Марица, относно ГНК Алеко 

Потока от НС Алеко Пазарджик; 

• необходимо е за реализацията на инвестиционното намерение да бъде поискано 

становище от националната електрическа компания ЕАД, предприятие 

„Водноелектрически централи”, гр. Пловдив, относно хидротехническите 

съоръжения на ВЕЦ „Алеко”. 

5. Забрани е ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този 

вид ИП. Няма предвидени забрани и ограничения в ЗВ.  

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

За ВТ с код BG3МА700R156 в БДИБР не съществува систематизирана информация 

за проекти от характера на настоящето 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. 

             8. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните  

екосистеми. 

Като се вземе в предвид, че в района на находище „Конговски чал”, в землищата 

на с. Алеко Константиново и с. Дебращица, общ. Пазарджик има близко разположени 

водоизточници за подземни води и добива на мраморизирани варовици ще се извършва 

посредством пробивно-взривни работи, то експлоатацията на ИП може да окаже 

въздействие върху подземните води в района на находището. В тази връзка е необходимо 

да се извърши хидрогеоложка характеристика в района на находище „Конаговски чал”, за 

да се изясни влиянието на експлоатацията на находището за добив на мраморизирани 

варовици върху подземните води, конкретно върху близко разположените водоизточници 

по отношение на количество и риск от влошаване на качеството. 

 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община 

Пазарджик, кметствата на с. Алеко Константиново и с. Дебращица, Басейнова дирекция 

Източно-беломорски район-Пловдив и Министерство на икономиката и енергетиката. 

                   

 

 

 

 

 


