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  РЕ П УБЛИ К А  Б ЪЛ ГАР ИЯ  
   Ми ни с те рс тв о  н а  о к ол нат а  с ре да  и  в од и те  
     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:  
       

 „Изпълнение на тръбен кладенец, който да подмени тръбни 

кладенци – ТК2 и ТК3 от група „Изток“ на ПС „Мокрище“ за 

водоснабдяване на гр. Пазарджик” в ПИ № 021002, местност „До р. 

Марица“,  в землището на с. Мокрище, общ. Пазарджик 

 
 

с възложител: „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИ В ЛИКВИДАЦИЯ“ 

ЕООД 
 

 

 Приемаме представената документация 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 инвестиционно предложение, предвижда бъде изградено ново 

водовземно съоръжение - тръбен кладенец (ТК) за питейно-битово водоснабдяване на 

гр. Пазарджик, който да подмени ТК2 и ТКЗ от група „Изток“ на ПС „Мокрище“ в 

землището на с. Мокрище, общ. Пазарджик. 

Целта е да се осигури алтернативно водоснабдяване на разположените по-близо 

до р. Марица ТК от група „Изток“, които са застрашени от рушащия се бряг на реката 

през 2014г., преди аварийното му укрепване. Поради това се нaлага подмяна на ТК2 и 

ТКЗ и дублирането им с нов ТК, отдалечен от застрашените от ерозия участъци. 

Предвижда се новия ТК да се изпълни с дълбочина - 80.00 м. 

Необходимото годишно водно количество, което ще се експлоатира с 

новопроектирания ТК за водоснабдяване на гр. Пазарджик е Q = 1 860 000 м
3
/год. (155 

000 м
3
/месец), а необходимият средноденонощен дебит е Q = 59 l/s (5 096 м

3
/д). 

Водовземната част на кладенеца ще бъде заложена в неогенския водоносен 

хоризонт на подземно водно тяло BG3G00000NQ018. 

mailto:riewpz@riewpz.org
http://www.riewpz.org/


 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    Page 2 of 4 

Филтърната част ще бъде разположена срещу водоносните пластове от 

преминатия литоложки профил - в и-ла от 32м до 76м. 

От повърхността до дълбочина 27м, в задтръбното пространство ще се направи 

циментов тампонаж с цел изолиране на подземните води от плиткозалягащите 

водоносни пластове, уязвими за химични и микробиологични замърсявания. 

Не се предвижда изграждане на друга инфраструктура. 

Така заявено ИП, включващо добив на подземни води, попада в обхвата на т. 10, 

буква „н” 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 цялостното намерение, в т.ч. всички други 

обекти и дейности, които са свързани с основното намерение.  

2. При прегледа на внесената документация не са открити документи за 

извършено от Вас писмено уведомяване, във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за 

ОВОС на кмета на Община Пазарджик, кмета на с. Мокрище и на засегнатото 

население чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин. Към 

информацията за преценяване, във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 93, ал. 

4, т. 5 на ЗООС е необходимо да представите документи доказващи извършените 

уведомления.  

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 кмет на Община Пазарджик и кмет на с. Мокрище 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 кметство на с. Мокрище.  

  

 ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 

разнообразие (ЗБР): 

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.). 

ИП предвижда изпълнение на тръбен кладенец, който да подмени тръбни 

кладенци ТК2 и ТК3 от група „Изток“ на ПС „Мокрище“ за водоснабдяване на гр. 

Пазарджик“, в ПИ № 021002, местност „До р. Марица“, в землището на с. Мокрище. 

Същото се налага поради намаляване на дебита на ТК2 и ТК3 и осигуряване на 

алтернативно водоснабдяване на разположените по-близо до р. Марица тръбни 

кладенци, които бяха застрашени от рушащия се бряг на реката през есента на 2014 г.    
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Ще се сондира на дълбочина 80 метра, като от 27-мия метър до 80-тия ще се 

сондира с тръби Ф400. До 27-мия метър тръбата ще бъде с диаметър Ф750. В 

затръбеното пространство ще бъда направен циментов тампонаж с цел изолиране на 

подземните води от плитките подпочвени води, които са уязвими на химични и 

биологични замърсявания. 

Географски координати на кладенеца във WGS-84: 

N 42°11’05.13‘‘ 

Е 24°17’52.15‘‘ 

Геодезически координати в система 1970: 

Х = 4546996.3984 

Y = 8579027.1875 

Имотът, обект на ИП, не попада в граници на защитени зони от мрежата 

НАТУРА 2000, съгласно Закона за биологичното разнообразие, както и в границите на 

защитени територии по смисъла на чл. 5 на Закона за защитените територии.       

ИП e допустимо по смисъла на чл. 12 от Наредбата за ОС. 

 

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 - ИП според представената информация (скица на ПИ 

№021002, м-ст "До р. Марица", з- ще на с. Мокрище, общ. Пазарджик) попада в 

рамките на подземно водно тяло BG3G00000NQ018 - Порови води в Неоген - 

Кватериер - Пазарджик - Пловдивския район. 

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

ал.1, т. 3а от Закона за водите (ЗВ). Площадката 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 водовземните съоръжения (ТК4 и ТК5, собственост 

на „ВиК“ ЕООД- Пазарджик в Ликвидация) от група „Изток" на ПС „Мокрище" в 

землището на с. Мокрище, общ. Пазарджик за питейно-битово водоснабдяване на гр. 

Пазарджик, които се намират на около 75м. северно от ИП. Около водовземните 

съоръжения няма изградена СОЗ, съгласно Наредба№ 3/16.10.2000г. 

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 BG3G00000NQ018 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 нитрати, 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 BG3G00000NQ018 е понижаване съдържанието на 

нитрати и установяване съдържанието на манган и желязо под праговите стойности. 

3.   Мерките в ПУРБ на ИБР – Мерките за постигане на целите за опазване на 

подземните и повърхностните водни тела са описани в приложенията към Раздел 7 на 

ПУРБ на ИБР. 

Съгласно утвърдения План за управление на речните басейни в 

Източнобеломорски район към Раздел 7 „Програма от мерки за постигане на целите за 

опазване на околната среда“ в Приложение 7-5, за подземно водно тяло 

BG3G00000NQ018 няма предвидени забрани за дейностите на конкретното ИП. 

Заключение: Инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на 

ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, като се спазват следните 

условия: 

 По време на сондирането изхвърлянето на промивна течност и битови отпадъци 

да става на определените за тази цел места. 
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 Да се предвидят мерки за недопускане на замърсяване в района около 

водовземните съоръжения от група „Изток“ на ПС „Мокрище“ с гориво-

смазочни материали от техническите средства и други замърсители. 

4. Забрани е ограничения, предвидени в Закона за водите (ЗВ), по отношение 

на този вид ИП. 

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

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

ИП попада в ПИ №021002, м-ст „До р. Марица“, з-ще на с. Мокрище, общ. 

Пазарджик и близо до него се намират водовземните съоръжения от група „Изток“ на 

ПС „Мокрище“.   

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

Съгласно чл. 50, ал. 7, т. 1 от ЗВ изграждането на съоръжения за подземни води 

подлежи на разрешителен режим. Затова е наложително внасяне на Заявление, 

придружено с необходимите документи съгласно ЗВ и подзаконовите нормативни 

актове към него и в частност Наредба №1/10.10.2007г. за проучване, ползване и 

опазване на подземните води. Трябва да започне процедура за учредяване на СОЗ 

около водовземните съоръжения на ПС „Мокрище" (Изток), съгласно Наредба 

Ne3/16.10.2000г. 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.  

 

            Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до кмета на 

Община Пазарджик, кмета на с. Мокрище и Басейнова дирекция 

Източнобеломорски район-Пловдив. 
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