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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:  

       

„Изграждане на съоръжение за водохващане от река Марица”, в имот с 

идентификатор 03592.501.1564 по КККР на гр. Белово, обл. Пазарджик 
 

 

с възложител: "РОДОПИ" АД 

 
 

 

 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 изграждане на 

съоръжение за водохващане от река Марица за охлаждане, като така се разширява ИП 

"Изграждане на електрическа и топлоцентрала" в имот с идентификатор 03592.501.1564 по 

КККР на гр. Белово, за което има издадено Решение № ПК-68-ПР/2013г на Директора на 

РИОСВ-Пазарджик.  

Допълнението на ИП ще даде възможност за охлаждане чрез затворен 

топлообменник, изграден във воден басейн. Съоръжението за водохващане ще се състои 

от следните елементи: входно дренажно съоръжение, съставено от тръби, пренасящи 

водата от река Марица към резервоар; помпено съоръжение за пренасяне на водното 

количествокъм резервоара заедно с филтър; стоманобетонен резервоар с площ 100 м
2
 и 

вместимост 400 м
3
. В резервоара ще се изградят топлобменници на принципа на 

топлобмена на постъпилата вода от реката и флуида от затворения цикъл на системата. 

Необходимото количество вода е 150л/сек, като след охлаждане температурата на 

постъпилата вода  след топлобмена ще е ∆t = 10ºC. След топлообмена водата ще се връща 
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обратно в реката със същото качество, количество и съдържание. 

Така заявено ИП, включващо съоръжения за водохващане на води, съхраняването 

им и изпускането им обратно в река Марица, представлява разширение, което е преценено 

от БДУВ ИБР с център Пловдив, че може да доведе до значително отрицателно 

въздействие върху околната среда, съгл. чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС, както и че част от ИП 

самостоятелно попада в обхвата на т. 10, буква „3” от Приложение 2 – на база изложеното 

ИП "Изграждане на електрическа и топлоцентрала" в имот с идентификатор 

03592.501.1564 по КККР на гр. Белово 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 подземния добив на води за водоснабдяване на обекта и 

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: 

§ 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 

Белово 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 Белово.  

  

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.77 от 9 

Октомври 2012г.) 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.). 

Имотът, както и предвидените места за водохващане и изпускане на води от и в 

река Марица не попадат в защитени територии по смисъла на Закона за защитените 

територии и не попадат в защитени зони от Националната екологична мрежа/НАТУРА 

2000, съгласно ЗБР. 

Предвидените дейности, съгласно допълнението към инвестиционно предложение 

„Изграждане на електрическа и топлоцентрала в имот с идентификатор № 03592.501.1564, 

по кадастралната карта на гр. Белово, обл. Пазарджик, внесено с вх. номер № КД-01-

3915/24.07.2014 г. са допустими по смисъла на чл. 12 от Наредбата за ОС. 

Преценката по чл. 15 от Наредбата за ОС - за вероятната степен на въздействие на 

предвидените дейности (допълнение към инвестиционното предложение) върху защитени 

зони от мрежата НАТУРА 2000 и конкретно върху BG0000578 „Река Марица”, която е 

разположена в близост, ще бъде направена след внасяне на искане за преценяване на 
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необходимостта от ОВОС. 

 

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 в уведомлението скица и 

координати, мястото на реализиране на ИП изцяло попада във водно тяло "Река 

Марица от град Долна баня до град Белово" с код BG3MA900R201. 

2. Състояние и цели за опазване на околната среда –Повърхностно ВТ с код 

BG3MA900R201 е определено в умерено екологично състояние и добро химично 

състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното за конкретното ВТ 

(съгласно разпоредбите на Глава Х, Раздел ІІІ на ЗВ) е постигане на добро екологично 
състояние до 2015г. и запазване на добро химично състояние и  постигане целите на зоните 

за защита на водите. 

3. Мерки в ПУРБ на ИБР. 

Мерките са описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР, като няма 
предвидена забрана за дейности от характера на настоящото ИП. 

Заключение: Инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ 

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

§ Задължително осигуряване на екологичен минимум на реката след мястото на  водовземане. 

§ Оптимизиране на системата за охлаждане с цел редуциране на необходимите водни 

количества за охлаждане. 

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

ИП подлежи на разрешителен режим съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1 буква „ж" от 
Закона за водите и чл. 46, ал. 1, т.3 от същия закон. 

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

 За ВТ с код BG3MA900R201 в БДУВИБР има издадени 4 броя разрешителни за 
водовземане и 1 бр. разрешително за КПКЗ за воден обект река Марица в рамките на община 
Белово. 

6. Информация за свободни водни ресурси от подземното водно тяло. 

ИП не предвижда водовземане от подземни води. 

7. Мотивирана оценка на значителното въздействие. 

Въздействието от реализацията на ИП върху водите и водните екосистеми е 

преценено като значително, с основен мотив съществуващ натиск върху водното тяло и 

размера на необходимото водно количество за охлаждане, което може да доведе до 

прекомерно увеличаване на температурата на водата в река Марица в периода на 

маловодие. 

 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община Белово 

и Басейнова дирекция Източнобеломорски район, гр. Пловдив. 

                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


