
 гр.Пазарджик, ул.”Генерал Гурко” №3, ет.4  
Тел: (+359) 34 441875, Факс: (+359) 34 445585, e-mail: riewpz@riewpz.org,, web: http://www.riewpz.org   

 

1 

 

  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 преработване на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, 

общ. Велинград, обл. Пазарджик 

 

с възложител: „РЕСУРС-1” 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, включващо добив на волфрамова 

руда по подземен способ с прилагане на пробивно-взривни работи, както и изграждане 

наназемни подобекти инфраструктура - пречиствателни станции за питейни, рудични и битово-

феклани води, депа за нерудна скална маса, административна сграда, две успоредни въздушни 

линии от ГПП „Велинград” до ГПП „Якоруда”, с дължина 12 км., попада в обхвата на 

Приложение № 2, т. 2 буква „б” от ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС 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. 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 и Кметство Кръстава 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, Община Велинград и 

Кметство Кръстава.  

Обръщаме внимание на Община Велинград и Кметство Кръстава, 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 и Кметство Кръстава 

изпращат 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 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.). 

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

инвестиционното предложение върху защитени зони от Националната екологична 

мрежа/НАТУРА 2000, ще бъде направена след внасяне на искане за преценяване на 

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 Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР): 

Повърхностни води: 

Според представената в уведомлението скица и координати на граничните точки по 

външен контур, мястото на реализация на инвестиционното предложение попада в 

повърхностно водно тяло „Река Чепинска и притоци от извори до устие на Абланица и 

Хремищица” с код BG3MA900R198. ИП попада в зона за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, 

т.1, от ЗВ, описана в Раздел 3, на ПУРБ на ИБР – питейно водно тяло. ИП попада в 

чувствителна зона по чл. 119а, ал. 1, т. 3 буква „б” от Закона за водите, описана в раздел 3, 

ПУРБ на ИБР. Инвестиционното предложение се намира в близост до защитена зона (ЗЗ) 

„Родопи – Западни” с код BG0001030 по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 

5.1. 

Подземни води: 

Инвестиционното предложение е в рамките на подземно водно тяло Пукнатинен 

водоносен масив „Рила-Западни родопи”, намиращо се на територията на БДУВ ИБР – 

Пловдив. Със заповед № РД-963/20.12.2006 г. тази част е присъединена към подземно водно 

тяло с № BG4G00PzC2021 – Пукнатинен водоносен масив „Рила-Западни родопи”, с 

компетентен орган Басейнова дирекция за управление на водите Западнобеломорски район 

с център Благоевград.  

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

код BG3MA900R198 е определено в добро екологично и добро химично състояние. Целта 
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за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на глава X, 

раздел III на Закона за водите) е запазване на доброто екологично и доброто химично 

състояние, и постигане целите на зоните за защита на водите. 

Мерки в ПУРБ на ИБР – Мерките за постигане на целите за опазване на повърхностно 

водно тяло са описани в приложенията към раздел 7 на ПУРБ на ИБР. За конкретното 

инвестиционно предложение в ПУРБ на ИБР е предвидена следната мярка: 

 - ограничение за добив на подземни богатства в питейни водни тела (Приложение 7-11 

на ПУРБ на ИБР). 

Инвестиционното предложение е допустимо при доказване, че инвестиционното 

предложение не нарушава целите определени за питейно повърхностно водно тяло 

BG3MA900R198 и при спазване на следните условия: 

 - спазване на стандартите за качество на питейни води съгласно Наредба 12 към Закона 

за Водите. 

 - да не се допуска замърсяване на повърхностни и подземни водни тела от дейностите 

по реализиране и експлоатация на инвестиционното предложение. 

- концесионната площ на находище „Грънчарица Център” да не засяга водни обекти по 

смисъла на Закона за водите. 

Забрани и ограничения предвидени в Закона за водите по отношение на ИП – в 

Закона за водите няма предвидени забрани и ограничения по отношение на предвиденото 

инвестиционно предложение. 

Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП – за 

повърхностно водно тяло с код BG3MA900R198 в БДУВ ИБР не съществува систематизирана 

информация за проекти от характера на настощото Инвестиционно предложение. 

Информация за свободни водни ресурси в частта на подземното водно тяло където 

се предвижда водовземане, опасност от замърсяване на подземните води в процеса на 

изграждане на нови кладенци и изисквания за предотвратяването на замърсяването – 

инвестиционното предложение подлежи на становище по отношение на подземни води от 

Басейнова Дирекция за управление на водите в Западнобеломорски район с център 

Благоевград. 

Мотивирана оценка на значителното въздействие – реализацията на инвестиционно 

предложение за „Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица”, 

общ. Велинград, има вероятност да окаже значимо негативно въздействие върху питейно 

водно тяло BG3MA900R198 поради следните причини:  

 - инвестиционното предложение попада в рамките на повърхностно водно тяло 

BG3MA900R198, което съгласно раздел III от ПУРБ на ИБР е обявено за питейно водно тяло, 

по смисъла на чл. 119а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите; 

 - предвижда се изграждане на подземен рудник с капацитет 285 600 тона годишно 

сепарирана волфрамова руда за експедиция към външна фирма за флотационно преработване; 

изграждане на пречиствателни станции за питейни, рудични и битово-фекални води, депа за 

нерудна скална маса и хумусен слой почва; 

 - добив на волфрамова руда ще се осъществява по подземен способ с прилагане на 

пробивно-взривни работи; 

 - в района на инвестиционното предложение повърхностните и подземни води се 

използват за водоснабдяване на населени места, поради което е необходимо становище и от 

ВКТВ ЕООД Велинград;  

 - да се предвидят мерки за недопускане изтичане на замърсени рудични  и битово-

фекални отпадъчни води към повърхностни водни обекти, отвеждане на дъждовните води и 

мерки срещу дифузното замърсяване. Да се разработи план за действие при аварийни ситуации, 

който да се съгласува с Басейнова дирекция ИБР. При възникване на аварийна ситуация да 

се информира БД Източнобеломорски район за причините, периода на настъпване, 

характера на очакваното замърсяване и предвидените мерки за опазване на повърхностни и 

подземни води. 
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 - с цел оценка влиянието на инвестиционното предложение върху качеството на 

повърхностните и подземни води по време на строителството, на експлоатация и в 

следексплоатационния период е необходимо да се разработи план за собствен мониторинг, 

който да се съгласува с БД Източнобеломорски район и регулярно да се представят на БД 

Източнобеломорски район резултатите от този мониторинг; 

 - да се предвидят мерки за недопускане на замърсяване в района на находище 

„Грънчарица център” с гориво-смазочни материали от техническите средства. 

ІV. 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 Западнобеломорски район (ПУРБ на ЗБР): 

По представената в уведомлението скица и географски координати на граничните точки 

по външен контур на находището, инвестиционното предложение попада в обхвата на 

подземно водно тяло BG4G00000PzC2021 – „Пукантинни води в Южнобългарски граници, 

Калински плутон” с обща площ 2 409 км², в поречията на реките Струма, Места, Доспат, Искър 

и Марица. Около 37.57 % от общата му площ е в поречието на р. Марица. 

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

дребнозърнести битови граници. Границите са слабо водоносни и имат ниски филтрационни 

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

Средният модул на подземния отток е 2.0 л/сек/км². Подхранването на тялото е 

предимно от инфилтрация на валежите и топенето на снеговете. 

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

води е затруднена. Не са идентифицирани водни или сухоземни екосистеми, или повърхностни 

водни тела, с които подземното водно тяло е свързано. 

Водното тяло е оценено в добро състояние по отношение на химичен състав и 

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

конкретни забрани. Целите за водното тяло е поддържане на доброто му състояние, чрез 

предотвратяване или намаляване на непрякото отвеждане на замърсители в подземни води. 

Данните от програмите за мониторинг на повърхностни и подземни води, провеждан от 

БДЗБР – Благоевград в периода 2010-2012 г. потвърждават доброто състояние на 

разглежданото подземно водно тяло. 

Инвестиционното предложение попада в зона за защита на водите по смисъла на чл. 

119а от Закона за водите, именно: 

- по чл. 119а, ал. 1, т.1 – в подземно водно тяло BG4G00000PzC2021  - „Пукнатинни води в 

Южнобългарски граници, Калински плутон” – за питейно-битово водоснабдяване, със 

средноденонощен дебит над 10 м³ и служи за водоснабдяване на повече от 50 човека. 

Мерките в ПУРБ на ЗБР за БУ – в ПУРБ на ЗБР за БУ (2010-2015 г.) не са предвидени 

мерки, ограничаващи или забраняващи такъв вид вейности. 

Забрани и ограничения, предвидени от Закона за водите – в изпълнение на разпоредбите на чл. 

156а, ал. 1, т. 2 от Закона за водите е необходимо на всички етапи от планирането, 

проектирането, строежа и експлоатацията на рудника да се предвидят мерки, обезопасяващи 

водите в подземното водно тяло от замърсяване. 

Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от Закона за водите, изграждането на 

конструкции, инжинерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се 

осъществява или е възможен контакт с подземни води се извършва при условията и по реда на 

Закона за устройството на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните 

води по глава осма от Закона за водите. 

 Информация за съществуващи и разрешени въздействия върху подземното водно 

тяло в района – от регистъра на издаде разрешителни на БДЗБР Благоевград е видно, че са 

издадени 32 броя разрешителни за водовземане от разглежданото подземноводно тяло. От 

тях 30 бр. разрешителни са с цел питейно-битово водоснабдяване. 
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Инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ на ЗБР за БУ (2010-2015 г.). 

Мотивирана оценка на значителните въздействия – осъществяването на 

разглежданото инвестиционно предложение няма да доведе до негативно въздействие върху 

повърхностните и подземните водни тела, в случай, че бъдат спазени разпоредбите на Закона за 

водите и следните условия: 

- идентифициране на ниска степен на риска от осушаването на подземното водно тяло и 

повърхностните водни тела в района; 

- опазване на подземните води като основен източник за осигуряване на вода с питейни 

качества; 

- предприемане на мерки за предотвратяване на възможно изтичане на рудични води 

при минно-проходческите работи и води от повърхностния отток от строителните площадки 

към повърхностните водни тела в района; 

- предвиждане на план за мониторинг, като по компонент геоложка среда и компонент 

води да се контролира и наблюдава състоянието на масива, дебита и качествата на подземните 

води, количеството и качеството на оттока. 

V.  По отношение на изискванията на чл. 22г от Закона за подземните богатства: 

Като част от документацията по т. I на това писмо е необходимо да представите „План за 

управление на минните отпадъци” на „РЕСУРС-1” АД, за обект „Добив и преработване на 

волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, общ. Велинград, обл. Пазарджик.  

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община Велинград, 

кметство на с. Кръстава, Басейнова дирекция Източнобеломорски район-Пловдив и Басейнова 

дирекция Западнобеломорски район-Благоевград. 

Съгласувал: 

 

                                                                 

Гл. експерт БРЗТЗ: 

/К. Методиев/ 

 

Изготвил: 
мл. експерт /В. Кацарова/                                                                            


