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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 и преработка на пясъци и чакъли от находище „Кайметлий” в землище на с. 

Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик  

 

с възложител: „ТОТ 8” ЕООД 

 
 

 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, предвижда извършването на 

добив и преработка на подземни богатства (строителни материали) пясъци и чакъли от 

находище „Кайметлии” в землището на с. Величково, общ. Пазарджик. Площта на 

находището е 22,13 ha. Границите са определени с четири броя оконтурващи точки със 

следните координати (координатна система 1970г.): 

 

№ Х(m) Y(m) 

1. 4550723.2 8574521.2 

2. 4550671.4 8573451.4 

3. 4550468.3 8573463.2 

4. 4550513.7 8574533.2 

 

 Технологията на добив ще бъде с използване на еднокофов хидравличен багер тип 

„обратна лопата”, който да изкопава валово баластрата на пълната и мощност 12.82м, 

съгласно утвърдените запаси. 

Преработката на добитата суровина ще се извършва в сортировъчна инсталация 
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„Пауерскрийн”. Тя ще работи на сухоземен принцип, без използване на вода. 

За санитарни нужди на работниците ще бъде докарвана вода с водоноска. 

Формираните битово-фекални отпадъчни води ще се събират във водоплътна изгребна 

яма. Води за производствени нужди няма да се използват. 

Така заявено ИП, включващо добив на пясъци и чакъли, попада в обхвата на т. 2, 

буква „а” от Приложение 2 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 добива и преработка на пясъци и чакъли от находище 

„Кайметлий” и цялостното намерение, в т.ч. всички други обекти и дейности, които 

са свързани с основното намерение.  

2. Съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от Наредбата за ОВОС за съвместяване на 

процедурата реда на чл. 22, ал. 3 от Закона за подземните богатства е необходимо 

едновременно с внасянето на исканата информация в т.1 от настоящето писмо да внесете 

и 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: 

§ 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. 

След изтичане на 14 дневния срок на извършеният от Вас достъп до приложение 2 да 

информирате РИОСВ-Пазарджик за резултата от обществения достъп, в т.ч. и начина на 

осигуряване на достъпа до информацията по приложение № 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 

Пазарджик и кмет на с. Величково за Вашето инвестиционно намерение.    

 Към информацията за преценяване, във връзка с изпълнение на изискванията на 

чл. 93, ал. 4, т. 5 на ЗООС трябва да представите документи (вх. номер) доказващи 

внасянето на приложение 2 в Община Пазарджик и кмет на с. Величково.  

  

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР): 

Площадката на ИП попада в границите на защитени зони BG0000578 „Река 

Марица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в 

списъка от защитени зони, приета от Министерски съвет с Решение № 12 /2007 г. (ДВ бр. 

21/2007 г.) и BG0002069 „Рибарници Звъничево” за опазване на дивите птици, обявена със 

Заповед № РД-803/4.11.2008 г.на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 106/2008 

г.) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта, съгласно разпоредбите на 

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.73/2007 г., посл. изм. ДВ. бр. 94 от 30 

Ноември 2012 г.). 

Площадката на ИП, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на 

Закона за защитените територии. 

Внесеното инвестиционно предложение е допустимо по смисъла на чл. 12, ал. 2 от 

Наредбата за ОС. 

 

Преценката за вероятната степен на въздействие на ИП върху защитени зони и 
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становище за необходимостта от провеждане на процедура по ОВОС за горепосоченото 

ИП ще бъде направена след внасяне на искането за преценяване необходимостта от ОВОС 

и след проверка на място. 

 

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 попада в рамките на 

подземно водно тяло ВG3G000000Q013 - Порови води в Кватернер - Горнотракийска 

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

т. За 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. Според представената в уведомлението информация 

мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло (ПВТ) „р. 

Марица от гр. Белово до р. Тополница и ГОК 13 - К1(ГК1)” с код ВGЗМА790R157. ИП 

попада в чувствителна и уязвима зона по чл. 119а, ал. 1, т. 3 буква „а” и „б” от ЗВ, описана в 

Раздел 3, на ПУРБ на ИБР. ИП засяга защитена зона 33 „Река Марица” с код 

ВG0000578 и 33 „Рибарници Звъничево” с код ВG0002069, по чл. 119а, ал. 1 т. 5 от ЗВ, 

включена в Раздел 3, точка 5.1. на ПУРБ на ИБР. 

Най-близко разположените водоизточници за водоснабдяване са: 

- Сондажен кладенец (С-1) собственост на „ВОДЕН СВЯТ 2003” ООД - с издадено 

разрешително за водовземане за риборазвъждане с №300856/11.05.2005г. 

- Тръбен кладенец (ТК) собственост на „ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ” ООД, гр. Пазарджик - 

с издадено разрешително за водовземане за други цели и напояване 

№31590322/08.04.2010г. Намира се на около 1700м западно от площ „Кайметлий”. 

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 ВG3G000000Q013 е в лошо химично 

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

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

изм. ДВ, бр. 2 от 2010г/. и над прагова стойност са амониеви  йони, фосфати, манган 

и желязо) и добро количествено състояние. 

Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло ВG3G000000Q013 

(съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е понижаване съдържанието на 

фосфати и амониеви йони и установяване съдържанието на манган и желязо под прагова 

стойност и постигане на добро химично състояние до 2027г. 

Повърхностно ВТ с код ВGЗМА790R157 е определено като силномодифицирано с 

лош екологичен потенциал 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 

добър екологичен потенциал до 2021г. и запазване на доброто химично състояние и 

постигане целите на зоните за защита на водите. 

3. Мерките в ПУРБ на ИБР – Мерките са описани в приложенията към Раздел 7 на 

ПУРБ на ИБР. За конкретното ИП има предвидени забрани и ограничения: 

• За природни местообитания 91 Е0*, 92А0, 92С0, 91F0, 92D0, 3270 и 3150 

смекчаващите мерки са редукцията на влиянието на съществуващите ВЕЦ и 

баластриери, недопускане на нови такива, както и всякакви нови негативни 

промени във водните тела и мерки по поддържане на местообитанието в БПС, 

Частта на ВТ, попадащо в 33 ВG30000578 Река Марица. 

• Съобразяване на управлението на водите с условията за постигане на БПС на 

предмета на опазване на 33 ВG0000578 Река Марица. 

• Забрана за сечи на естествена дървесна растителност по бреговете и островите в 

реката, за частта на ВТ с код ВGЗМА790R157 попадащо в 33 ВG0000578 Река 
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Марица. 

• Съобразяване на управлението на водите с условията за постигане на БПС на 

предмета на опазване на 33 ВG0002069 Рибарници Звъничево. 

• Стопанисване на микроязовири с цел опазване на местообитания на птици в 

зоните за защита на водите. 

• В зоните за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 5, включени в Раздел 3, точка 5.1 

от ПУРБ извън границите на населените места и сервитутите на линейната, 

транспортна и енергийна инфраструктура се забранява сечта на естествена 

речна и крайречна растителност (Приложение 7-19, за 33 ВG0000578 Река 

Марица). 

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

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

• Дейностите по добив и преработка на пясъци и чакъли да не засягат природни 

местообитания с код 91Е0*, 92А0, 92С0, 91F0, 92D0, 3270 и 3150. 

• Да не се допуска замърсяване на повърхностното водно тяло от дейностите по 

реализиране на ИП. 

• Изгребната яма да бъде водоплътна, като периодично водите в нея да се извозват от 

ВИК оператор. 

• Да се сключи договор с ВИК-оператор за приемане на отпадъчните води в 

съществуващ ПСОВ. 

• Да не се допускат сечи на естествена речна и крайречна растителност. 

 

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

В Закона за водите няма забрани предвидени по отношение на конкретното ИП.  

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

В района на находище „Кайметлий” в землището на с. Величково, общ. Пазарджик 

на около 1200м западно има съществуващ друг обект от характера на ИП - нах. „Градище-

2” за добив на инертни материали (пясък и чакъл). 

6. 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 и Басейнова дирекция Източнобеломорски район-Пловдив. 

 


