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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 за допълнително водоснабдяване на с. Овчеполци, 

община Пазарджик“ в поземлен имот № 000698, в землището на с. Овчеполци, общ. 

Пазарджик, обл. Пазарджик 

 

 

с възложител:  „В И К– В ЛИКВИДАЦИЯ“ ЕООД, ПАЗАРДЖИК 

 

 

 РИОСВ-Пазарджик приема представената от възложителя документация за 

горепосоченото инвестиционно предложение като информиране на компетентния орган  по 

околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/(ДВ 

бр.91/2002г. изм. и доп. ДВ бр. 77/2005г., посл. изм.-ДВ, бр. 32 от 24.04.2012 г.) и чл.4, ал.1 

на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната 

среда /Наредбата за ОВОС/ (ПМС №59/2003г. ДВ бр.25/2003г. изм. и доп. с ПМС 

№302/2005г., ДВ бр.3/2006г., посл. изм. ДВ бр. 94 от 30 ноември 2012 г.) и чл.10, ал.1 от 

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 от 11.09.2007г., изм. и доп. ДВ бр. 94 от 

30 ноември 2012 г.).  

Във връзка с това възложителя е информиран писмено за следното: 

 

І. По отношение на изискванията на глава шеста на Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС): 

 Предмет на инвестиционното е допълнително водоснабдяване на с. Овчеполци и с. 

тополи дол, община Пазарджик чрез проектиране и изграждане на един нов тръбен 

кладенец, с дълбочина 50,00 m, разположен на площадката на ПС „Овчеполци 2-ри подем“. 

 Проектният тръбен кладенец ще бъде изпълнен в имот № 000698, в землището на с. 

Овчеполци, с ЕКАТТЕ 53285, община Пазарджик. В този имот се намира каптирания извор , 

от който в момента се осъществява водоснабдяването на с. Овчеполци. Същият е учреден, 

като пояс I на СОЗ на каптирания извор. Кладенецът ще се изгради с дълбочина не влияеща 

на водата подхранваща каптирания извор, като местоположението му ще бъде съобразено с: 

 геоложките и хидрогеоложки условия в района на с. Овчеполци: 
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 близостта до съществуващите съоръжения в района на помпената станция, което ще 

улесни включването на новото съоръжение към съществуващата водопроводна 

система; 

 учредения вече пояс I на санитарно- охранителна зона на каптирания извор, където 

са забранени всички дейности, с изключение на дейностите, свързани с добива на 

подземна вода, каквато е изграждането на ново водовземно съоръжения за питейно  

битово водоснабдяване на населеното място. 

 Водата от кладенеца ще се използва за питейно-битово водоснабдяване, с параметри 

на водочерпене: 

- Необходимо годишно водно количество – Qгод. = 140 000 m
3
/годишно 

- Необходим  средноденонощен дебит – Qср.дн. = 4.44 l/s. (383,6 m
3 

/d) 

 Сондирането на проектния тръбен кладенец ще се извърши със сондажа апаратура 

УРБ-3А3 – роторно, с права циркулация на промивната течност. В интервала от 0,00 до 

50,00 m ще бъде спусната колона от PVC тръби и филтри – Ø 200. Филтърната част на 

колоната ще бъде разположена срещу преминатите водоносни интервали (в интервалите от 

10,0 до 38,0 m и от 42,0 до 46,0 m). 

 Шламът, получен при сондирането ще се събира в яма, която ще бъде почистена и 

рекултивирана след приключване на сондажните работи, като след приключване на 

сондирането терена на сондажната площадка също ще бъде рекултивиран. 

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

2, буква „г”  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. 

 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 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 трябва 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 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.  

 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 Кметство Овчеполци за Вашето инвестиционно намерение.  

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

93, ал. 4, т. 5 на ЗООС, Вие трябва да отразите резултата от обществения интерес, ако такъв 

е бил проявен и да представите документи (вх. номер) доказващи внасянето на 

Приложение 2 в Община Пазарджик и Кметство Овчеполци.  

Обръщаме внимание на Община Пазарджик и Кметство Овчеполци предвид 

изискванията на чл. 6, ал. 10 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 
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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 Пазарджик и Кметство 

Овчеполци, изпраща служебно резултатите от обществения достъп, в т.ч. и начина на 

тяхното осигуряване на РИОСВ-Пазарджик. 

 ІІ. 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 имот 000698 по КВС на с. 

Овчеполци, общ. Пазарджик и географски координати на проектния ТК в с-ма WGS84)  

попада в рамките на подземно водно тяло  BG3G00000K2029 - Пукнатинни води - Г. 

Малинско - Панагюрски район.  

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

т. 3а от Закона за водите (ЗВ). ИП попада в зона за защита на водите включена в Раздел 3, 

точка 4.2 от ПУРБ на ИБР. 

Най-близко разположен водeн обект, източник на вода за питейно-битово 

водоснабдяване в района на ИП, намиращ се на около 30м. югоизточно от проектния тръбен 

кладенец, е каптиран извор КИ1, за питейно - битово водоснабдяване на с. Овчеполци, общ. 

Пазарджик. За водоизточника е издадено разрешително № 31510459/05.06.2014 г. на 

Директора БД ИБР за водовземане чрез съществуващи водовземни съоръжения от каптиран 

извор КИ1. Около КИ1 е учредена санитарно-охранителна зона (СОЗ) със Заповед №СОЗ-

М-293/12.05.2015г. на Директора на БД ИБР. 

Проектния ТК попада в пояс I-ви на СОЗ. 

2. Състояние на водните тела и цели за опазване на околната среда:  

 Съгласно Раздел 4, точки 2.1 и 2.2 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло  

BG3G00000K2029 е в лошо химично състояние във връзка с повишено съдържание на 

амоний (съгласно стандарти 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 определени ПС) 

и добро количествено състояние.  

Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G00000K2029 е понижаване 

съдържанието на амоний. 

3. Мерки на ПУРБ на ИБР 
 Според утвърдения План за управление на речните басейни от БДУВ ИБР - 

Пловдив към Раздел 7 “Програма от мерки за постигане на целите за опазване на околната 

среда” в Приложение 7-5, за подземно водно тяло BG3G00000K2029 няма забрани въведени 

в ПУРБ на ИБР по отношение 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.  

 Да се предвидят  мерки за недопускане на замърсяване в района на СОЗ около 

водовземните съоръжения на ПС „Овчеполци-2" с гориво-смазочни материали от 

техническите средства и други замърсители. 

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

     В Закона за водите няма забрани предвидени по отношение на ИП, но съгласно чл. 

50, ал. 7,т.1 от ЗВ изграждането на съоръжение за подземни води подлежи на разрешителен 
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режим. Тъй, като проектирания ТК попада в пояс I-ви на СОЗ около КИ1 е необходимо да 

се започне процедура за актуализация на СОЗ. 

 5. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на 

ИП. 

 ИП попада в ПИ 000698, с. Овчеполци, общ. Пазарджик, който представлява пояс I-

ви от СОЗ около КИ1. Около КИ1 е учредена санитарно-охранителна зона (СОЗ) със 

Заповед №СОЗ-М-293/12.05.2015г. на Директора на БД ИБР. 

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

Според представената информация е предвидено изграждане на тръбен кладенец за 

допълнително водоснабдяване на с. Овчеполци, общ. Пазарджик. Съгласно чл. 50, ал. 7,т.1 

от ЗВ изграждането на съоръжение за подземни води подлежи на разрешителен режим. 

7. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните 

екосистеми. 

  Като се отчете фактът, че искането от „ВиК-в ликвидация” ЕООД, Пазарджик се 

отнася за осигуряване на питейно-битовото водоснабдяване на населението на с. 

Овчеполци, предвид изключително високата приоритетност от осигуряване на питейно-

битовото водоснабдяване, което е основна жизнена потребност на гражданите и следва да 

бъде приоритет на държавната политика (чл. 2а, ал. 1, т. 2 ЗВ, вр. чл. 2, ал. 1 ЗВ), 

Директорът на БД ИБР допуска изграждането на тръбен кладенец за осигуряване на 

питейно-битово водоснабдяване на с. Овчеполци, общ. Пазарджик в поземлен имот № 

000698, с. Овчеполци, общ. Пазарджик, който представлява пояс I-ви от СОЗ около КИ1, с 

изричното условие „ВиК-в ликвидация” ЕООД, Пазарджик да поеме пълна 

отговорност относно изграждането на тръбния кладенец спрямо намиращия се в 

непосредствена близост КИ1 и евентуалното компрометиране на същия. 

 ІІI. 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 (ЗБР) 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., посл. изм. ДВ. бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.). 

Имотът, предмет на ИП, НЕ ПОПАДА в границите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 

2000” и защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии. 

Намира се в близост до защитена зона BG0000365 „Овчи хълмове” за опазване на 

природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени 

зони, приет от Министерски съвет с Решение № 122 /2007 г. (ДВ, бр.21 /2007 г.), от която 

отстои на не по-малко от 1,35 km. 
ИП e допустимо по смисъла на чл. 12 от Наредбата за ОС. 

  

инж. А Копие от уведомителното писмо до възложителя е изпратено и до Община 

Пазарджик, Кметство Овчеполци и БД ИБР - Пловдив  нт. Горчева, директор на 

дирекция  ПД              В. Ничева, мл. експерт в дирекция ПД                                                               
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