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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 подземни богатства – строителни материали – пясък и чакъл от 

находище „Рибарниците”, „Участък -1” и „Участък -2” в землището на гр. 

Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик 

 

с възложител: „КАРИЕРИ ПАЗАРДЖИК” ООД 

 
 Приемаме представеното 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): 

Съгласно представената информация от възложителя, за реализиране на 

горецитираното ИП ще се процедира Подробен устройствен план – План за регулация и 

застрояване (ПУП-ПРЗ) за преотреждане на УПИ І-73, „За фотоволтаично поле” в 

местност „Зайкови мандри”, землище на гр. Пазарджик в УПИ І-73 „За производствена 

дейност за кариера за добив на материали”. 

Подробният устройствен план попада в обхвата на разпоредбата на чл. 85, ал. 2 във 

връзка с ал. 1 от ЗООС и съобразено с изискванията на чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за 

ЕО) следва да бъде предмет на процедура по преценяване на необходимостта от 

извършване на екологична оценка (ЕО), т.к. очертава рамката за бъдещо развитие на 

инвестиционно предложение по Приложение № 2 от ЗООС. 

ПУП-ПРЗ за преотреждане на УПИ І-73, „За фотоволтаично поле” в местност 

4Зайкови мандри”, землище на гр. Пазарджик в УПИ І-73 „За производствена дейност 

за кариера за добив на материали” следва да се одобри с решение на общински съвет 

към Община Пазарджик, предвид което и съгласно чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, 

компетентен орган за процедурата по ЕО е директорът на РИОСВ-Пазарджик. 
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Инвестиционното предложение предвижда „Добив на подземни богатства – 

строителни материали – пясък и чакъл от находище „Рибарниците”, „Участък -1” и 

„Участък -2” в землището на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.  

Имот с идентификатор 55155.8.263 по КККР (УПИ І-73, „За фотоволтаично поле”) 

е включен като част от площта на находище „Рибарниците”, „Участък -1” и „Участък -2” в 

землището на гр. Пазарджик. 

От внесената информация е видно, че площта на находище „Рибарниците”, 

„Участък -1” и „Участък -2” в землището на гр. Пазарджик ще бъде 215 909 кв. м. 

Добивните работr на пясък и чакъл ще се извършват под нивото на подземните 

води, като максималната дълбочина на разработване под кота ниво ще бъде 14 м.   

Захранването на добивното оборудване ще се осъществи чрез електропроводно 

отклонение от ел. провод ВН, минаващ по северната граница на находището  и трафопост. 

Водоснабдяването на обекта за санитарно-битови и питейни нужди ще става от 

водопровод Ф 80 на ВиК гр. Пазарджик, минаващ от северната част на концесионната 

площ. 

Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, 

т. 2, буква „а” на Закона за опазване на околната среда (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.  

Съгласно чл. 91, ал. 2 на ЗООС, директорът на РИОСВ-Пазарджик допуска 

извършване само на една от оценките по глава шеста – оценка за въздействието 

върху околната среда (ОВОС) на ПУП-ПРЗ за преотреждане на УПИ І-73, „За 

фотоволтаично поле” в местност „Зайкови мандри”, землище на гр. Пазарджик, т.к. ОВОС 

обхваща освен имота предмет на ПУП-ПРЗ и съпътстващите дейности по извършване на 

добив на подземни богатства – строителни материали – пясък и чакъл от находище 

„Рибарниците”, „Участък-1” и „Участък -2” в землището на гр. Пазарджик, общ. 

Пазарджик, обл. Пазарджик. 

 Следващите действия, които трябва да предприемете по отношение на процедурата 

по ОВОС 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 на подземни богатства – строителни материали – 

пясък и чакъл от находище „Рибарниците”, „Участък-1” и „Участък-2” в землището 

на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, 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 обществено място 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 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. 

 

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР): 
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Горепосоченото инвестиционно предложение попада в обхвата на чл. 31 на Закона 

за биологичното разнообразие (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г., изм. ДВ. бр. 66 от 26 Юли 

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 от 30 Ноември 2012 г.). 

Имотите, обекти на инвестиционното предложение, не попадат в защитени зони от 

мрежата НАТУРА 2000, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и в граници 

на защитени територии съгласно Закона за защитените територии. 

Двата представени имота в УПИ I-73 (ПИ с идентификатор № 55155.8.263) и УПИ 

II-73 (ПИ с идентификатор 55155.8.264) съставляват Участък-1 от находището. Същите 

имоти се намират в близост до река Тополница и граничат със защитена зона BG0002069 

„Рибарници Звъничево”. 

Не са представени актуални скици и документи за собственост или договори за 

наем на имотите попадащи в Участък-2 от находището. От представените карти е видно, 

че Участък-2 се намира на запад от Участък-1, не попада и не граничи със защитени зони 

от НАТУРА 2000.  

УПИ I-73 (ПИ с идентификатор № 55155.8.263) и УПИ II-73 (ПИ с идентификатор 

55155.8.264) са се образували от разделянето на ПИ с идентификатор 55155.8.73, за който 

има издадено Решение № ПК-18-ЕО/2010 г. на РИОСВ-Пазарджик за преценяване на 

необходимостта от извършване на екологична оценка. 

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 Източно-беломорски район (ПУРБ на 

ИБР): 

1. Местоположение - Според представената информация (схема и координати на 

характерните точки от контура на участък-1 и участък-2 на находище за 

строителни  материали  — пясък  и  чакъл  „Рибарниците” в землището на гр. 

Пазарджик, общ. Пазарджик), ИП попада в границите на повърхностно водно тяло „Река 

Тополница от село Драгор до устие и р. Елшишка” с код BG3MA800R158. 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 попада в рамките на подземно водно тяло BG3G000000Q013 - Порови води в 

Кватернер - Горнотракийска низина. 

В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 1 19а, ал.1, 

т. 3а 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. 

Най-близко разположени водни обекти, източници на питейно-битово водоснабдяване 

в района на ИП са: 

- На около 1600 м. източно от участък-2 на находище за строителни материали - пясък и 

чакъл „Рибарниците” се намират ТК1, ТК2 и ТК1 за самостоятелно питейно - битово 

водоснабдяване и други цели (производство на безалкохолни напитки и други), собственост 
на „НОВА ТРЕЙД” ЕООД. Около водоизточниците няма учредена СОЗ съгласно 

Наредба №3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и 

експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за 
питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води. 
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- На около 2000м. източно от участък-2 на находище за строителни материали - пясък и 

чакъл „Рибарниците” се намира ТК за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, 

собственост на МП-ГД „Изпълнение на наказанията” - Затвора гр. Пазарджик. Около 

водоизточника  няма учредена СОЗ съгласно Наредба №3/16.10.2000г. за условията и реда 

за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-

охранителните зони около водоизточниците и  съоръженията за питейно-битово  

водоснабдяване  и  около  водоизточниците на минерални води. 

Други съществуващи околни водовземни съоръжения се ползват за 

охлаждане, промишлени цели, напояване и други цели. 

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

BG3MA800R158 е определено в лошо екологично състояние и добро химично състояние. 
Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло  (съгласно разпоредбите на 

Глава Х, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро екологично състояние до 2021г. и 

запазване на доброто химично състояние. 

Съгласно Раздел 4, точки 2. 1 и 2.2 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло 

BG3G000000Q013 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./ 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. 

3. Мерките в ПУРБ на ИБР – Мерките са описани в Приложенията към Раздел 7 на 
ПУРБ на Източнобеломорски район.  

Заключение: Инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на 

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

• Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от 
дейностите по реализиране и експлоатация на ИП. 

• Да се докаже какво влияние ще има находище за строителни материали - пясък 

и чакъл „Рибарниците”- участьк-1 и участък-2 върху близко разположените 

водовземни съоръжения за подземни води. 

• Добивните работи под водно ниво да се извършват без водопонизителни 

мероприятия. 

• Да се упражнява строг контрол по отношение на замърсяването на водите в 

образувания вътрешен воден басейн. 

4. 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 ИП „Добив на 
подземни богатства - строителни материали — пясък и чакъл”. 

 

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

  В района на находище за строителни материали - пясък и чакъл „Рибарниците”- 

участък- 1 и участък-2 няма съществуващи други обекти от характера на ИП.            

 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 3В 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, гр. Пловдив.    

                                                                                                       


