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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:  

 

Инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец” в имот с 

идентификатор 55302.501.5064 по плана на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. 

Пазарджик. 

 

 

 с възложител: „ХЕРМЕС СТРОЙ” 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/ и 

чл.4, ал.1 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 

върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ 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). 

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, включва изграждане на тръбен 

кладенец в ПИ с идентификатор 55302.501.5064 по плана на гр. Панагюрище, общ. 

Панагюрище, обл. Пазарджик. Водата добивана от тръбния кладенец ще се използва за 

нуждите на автомивка в същия имот. 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.  

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. 15 от 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: 

• Площадката на инвестиционното предложение – имот с идентификатор 

55302.501.5064 по КК на гр. Панагюрище, не попада в границите на защитени зони от 

мрежата „НАТУРА 2000” и защитени територии по смисъла на чл. 5 от ЗЗТ. Най-

близко разположената защитена зона е BG0002054 „Средна гора” за опазване на 

дивите птици, обявена със Заповед № РД 273/30.03.2012 г. на Министъра на околната 

среда и водите (ДВ бр. 32/24.04.2012 г.), от която отстои на не по-малко от 1,3 км. 

• 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 за управление на речните басейни в Източно-беломорски район (ПУРБ на ИБР): 

1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда и 

мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район 

(ПУРБ на ИБР). 

1.1 Според представената информация (имот с идентификатор 55302.501.5064 по 

КККР на гр. Панагюрище) попада в рамките на подземно водно тяло BG3G00000Pt044 – 

Пукнатинни води – Западно и централнобалкански масив. 

 В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, 

т. 3а от Закона за водите. Площта на ИП не попада в зона за защита на водите включена в 

раздел 3, точка 4.2 от ПУРБ на ИБР. 

 На около 420 м. югоизточно от имота на ИП се намира ТК, собственост на „Оптикс” 

АД, с разрешително за водовземане за други цели с № 31590494/14.10.2011 г.  

На около 320 м. югоизточно от имота на ИП се намира ТК за водоснабдяване на 

автомивка, собственост на „АНРИ-1” ООД с разрешително за водовземане № 

31590415/13.05.2011 г. 

1.2 Целта на инвестиционното предложение е изграждане на ТК за водоснабдяване от 

подземни води за промишлени цели на автомивката, към която ще има магазин за 

промишлени стоки и кафе. Дълбочината на проектния ТК ще бъде 6.00 м.  

За отпадъчните води от автомивката се предвижда каломаслоуловител, като след това 

ще бъдат извозвани със специализирана техника до определените за това места. 



Питейно-битовото водоснабдяване ще се осъществява от ВиК мрежата на гр. 

Панагюрище. Отпадъчните води ще се заустват в градската канализация. 

1.3 Съгласно раздел 4, точки 2.1 и 2.2 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло 

BG3G00000Pt044 е в добро химично и добро количествено състояние.  

1.4 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 управлние 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 BG3G00000Pt044 няма забрани въведени в ПУРБ на 

ИБР по отношение на конкретното ИП. 

Инвестиционното предложение е допустимо, от гледна точка на постигане на целите 

на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при следните 

условия. 

o да не се допуска замърсяване на подземно водно тяло от дейностите по 

реализиране и експлоатация на ИП; 

o да се сключи договор с ВиК оператор  за приемане на отпадъчните води; 

o да се вземат мерки за предотвратяване на замърсяването на водите от 

нефтопродукти. 

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  

„Изграждане на ТК”. 

3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП. В 

района на ИП, поземлен имот с идентификатор 55302.501.5064 по кадастралната карта на гр. 

Панагюрище, няма съществуващи други обекти от характера на ИП. 

4. Информация за свободни водни ресурси от подземното водно тяло. Съгласно чл. 50, 

ал. 7, т. 1 от Закона за водите, изграждането на съоръжения за подземни води подлежи на 

разрешителен режим. 

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните 

екосистеми. 

Изграждането и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да окаже 

значимо негативно въздействие върху подземното водно тяло. 

 

Копие от уведомителното писмо до възложителя е изпратено до Община Панагюрище 

и Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район с център Пловдив. 

 

 


