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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:  

  „Изграждане на кариера за добив на скални блокове в концесионна площ „Бялото“ 

(95.017 дка), землище на с. Дебръщица, общ. Пазарджик, обл.  Пазарджик 

 

 

с възложител: ЕТ „КАРТ-ИНВЕСТ-ГЕОРГИ КАРТАЛОВ“  
 

 

 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 предложение е добив на скални блокове от риодацити в 

концесионна площ „Бялото“ в землището на с. Дебръщица, общ. Пазарджик, която ще се 

експлоатира в срок от 35 (тридесет и пет) години. Концесионната площ или общо 

използваната площ е в размер на 95 017 м
2
 или 95.017 дка. Тя обхваща терени от горски 

имоти (Държавна собственост). Координатния регистър, на граничните точки описващи 

концесионната площ на находище „Бялото“, е: 

 

Координатна система 1970 г. 

№ X Y 

1 4534714.8 8573620.7 

2 4534835.6 8573767.0 
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№ X Y 

3 4534836.3 8573811.5 

4 4534843.7 8573833.0 

5 4534785.3 8573900.6 

6 4534740.4 8573849.7 

7 4534696.9 8573839.4 

8 4534565.9 8573810.1 

9 4534501.5 8573798.5 

10 4534429.5 8573784.3 

11 4534429.5 8573516.8 

12 4534500.9 8573523.6 

13 4534593.3 8573551.3 

 

 В обхвата на площта има стара кариера с пет кариерни стъпала и множество 

вътрешнокариерни пътища. До кариерата преминава пътя с. Дебръщица – кариера 

„Казаните-2“, от него се разклоняват пътните връзки с нея. Височината на кариерните 

бордове варира от 0.8 до 9 м. В обхвата на концесионната площ се намира находище 

„Бялото“. 

 Целта на инвестиционното предложение е разработване на находище „Бялото“ по 

безвзривен способ, а за достъп ще се използва основния извозен горски черен път с. 

Дебръщица – концесия „Казаните-2“.  

 Технологичният процес на експлоатация, на обекта на концесия, ще се проведе в 

следната последователност (няма откривка): възстановяване на старата кариера, добивни 

работи и транспортиране до депото във фабриката на фирмата, разположена в гр. 

Брацигово. Технологичният ред при отцепване на блоковете се състои от: овалните валуни 

над 0.4 м
3
 се завързват с въжета и се изтеглят с фадромата на подготвената площадка до 

опитната кариера; замерване на валуните, размерите на най-големия са: 1.68 х 2.4 х 1.82 = 

7.4 м
3
; оглед на валуните за наличие на пукнатини и перфорацията им с бормашина 

(перфоратор), като разстоянията между дупките (с дълбочина до 0.15 м) са от 0.1 до 0.2 м; 

разцепване с ками на валуните, с цел отделяне на стърчащи „гребени“ и оформяне на 

блокове с форма, близка до призмата или разделяне на няколко блока на най-едрите валуни 

 Извозът на суровината ще се извършва по основния извозен горски черен път с. 

Дебръщица – концесия „Казаните-2“ до депото във фабриката на фирмата, разположена в 

гр. Брацигово. 

 Добивните работи ще се извършат над стационарното водно ниво. В периода на 

проучване, не е установен водоприток в изработките. Запасите и ресурсите са над 

стационарното водно ниво. Находището ще се разработва над нивото на подземните води. 

Такива не са достигнати при проведените геолого – проучвателни работи и няма опасност 

разработката на кариерата да доведе до замърсяване на подземните води. 

 Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура извън и в 

площта на находището. Ще се използва съществуващите черни пътища в площта и старата 

кариера, и основния извозен път с. Дебръщица – концесия „Казаните-2“. За използването им 

не се предвиждат запечатки, ще се извърши рехабилитация, чрез засипване на отделни 

ерозирани участъци с инертни материали. Ще се поддържа леглото на водния поток около 

концесията. Ще бъдат поставени фургони, предназначени за санитарно – битово 

обслужване, назначения, склад резервни части, ограда на кариерата и др. 

 Дейността на обекта не е свързана с генериране на промишлени отпадъци, създаващи 

проблеми по отношение на тяхното събиране, извозване и депониране. Всички отпадъци 
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генерирани вследствие експлоатацията на ИП ще се съхраняват и управляват, съгласно 

утвърдените нормативни изисквания за дейности с отпадъци. 

 Експлоатацията на кариерата не е свързана формирането на промишлени отпадъчни  

води. За битово – фекалните води ще бъдат използвани химически тоалетни. Не се 

предвижда изграждане на водопровод, ще бъде използвана промишлена вода за оросяване, 

транспортирана и съхранявана в цистерни до кариерата. 

 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.  

 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. 

 При прегледа на внесената документация се установи, че е извършено от Вас 

писмено уведомяване, във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, на кмета на 

Община Пазарджик, кмета и засегнатото население на с. Дебръщица. 

 Обръщаме Ви внимание, че предвид характера на инвестиционното 

предложение и възможни значителни отрицателни въздействия върху околната среда 

и човешкото здраве, вследствие реализацията му, е необходимо да бъдат уведомени и 

кметовете и засегнатото население на с. Црънча и с. Паталеница, 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. 

2. Съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от Наредбата за ОВОС за съвместяване на процедурата 

по реда на чл. 22г, ал. 4 от Закона за подземните богатства е необходимо, в информацията 

по т. 1 на настоящото писмо, задължително да бъде включено предложението за управление 

на минните отпадъци. 

3. Да се изготви характеристика на хидрогеоложките условия и фактори (на базата на 

извършени хидрогеоложки проучвания), влияещи върху количеството и качеството на 

подземните води в района, за да се изясни влиянието на процеса на експлоатация на находище 

„Бялото”, конкретно върху водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване. 

4. Да се представи становище от „ВиК в ликвидация” ЕООД, Пазарджик, което 

стопанисва посочените водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване на с. 

Дебръщица, с. Радилово и с. Црънча, общ. Пазарджик. 

5. 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, кметства с. Дебръщица, с. Црънча и с. Паталеница 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 

mailto:riewpz@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   

 

4 
 

Приложение 2 в Община Пазарджик, кметства с. Дебръщица, с. Црънча и с. 

Паталеница.  

Обръщаме внимание на Община Пазарджик, кметства с. Дебръщица, с. Црънча и с. 

Паталеница 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 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, 

кметства с. Дебръщица, с. Црънча и с. Паталеница, изпращат 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 (координатен регистър на концесионна площ 

„Бялото“, землище на с. Дебръщица, общ.  Пазарджик, обл. Пазарджик, в координатна с-ма 

1970г.) попада в рамките на подземни водни тела  BG3G0000PgN020 - Пукнатинни води -  

Пещера-Доспат и BG3G00000Pt047 - Пукнатинни води - Западно Родопски комплекс.  

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

т. 3а от Закона за водите (ЗВ). ИП не 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 вода за питейно-битово водоснабдяване 

в района на ИП са: 

- На около 1375м. източно от ИП се намира КИ „Добра вода” за питейно-битово 

водоснабдяване на с. Дебръщица, общ. Пазарджик, стопанисван от „ВиК в ликвидация” 

ЕООД, Пазарджик. С преписка № СОЗ 2/2015 е започната процедура за учредяване на 

санитарно-охранителна зона около КИ „Добра вода”. 

-  На около 665м. югоизточно от ИП се намира КИ „Демишки дол“, за питейно-битово 

водоснабдяване на с. Радилово, общ. Пазарджик, стопанисван от „ВиК в ликвидация” ЕООД, 

Пазарджик. Около водовземното съоръжение няма учредена санитарно-охранителна зона 

съгласно изискванията на 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. 

-  На около 660-700м. южно от ИП се намират КИ „Капинов дол“ и още два КИ, за 

питейно-битово водоснабдяване на с. Радилово и с. Дебръщица, общ. Пазарджик, 

стопанисвани от „ВиК в ликвидация” ЕООД, Пазарджик. Около водовземните съоръжения 

няма учредена санитарно-охранителна зона съгласно изискванията на Наредба №3/16.10.2000 

г. 

- На около 430-790м. западно от ИП се намират каптирани извори от ПС „Црънча” за 

питейно-битово водоснабдяване на с. Црънча, общ. Пазарджик, стопанисван от „ВиК в 

ликвидация” ЕООД, Пазарджик. Около водовземните съоръжения няма учредена санитарно-

охранителна зона съгласно изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. 

- В района на находище „Бялото“, с. Дебръщица, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, 

вероятно населените места се водоснабдяват и от водовземни съоръжения, за които в 

Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район няма налична 

информация, като същите са основен източник за питейно-битово водоснабдяване на 

населените места.Състояние на водните тела и цели за опазване на околната среда:  
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 Съгласно Раздел 4, точки 2.1 и 2.2 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло 

BG3G0000PgN020 е в добро химично състояние и добро количествено състояние. 

Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G0000PgN020 е 

запазване на добро състояние. 

Подземно водно тяло BG3G00000Pt047 е в лошо химично състояние във връзка със 

завишено съдържане на перманганатна окисляемост (спрямо стандарт по Приложение № 1 

към чл. 10, ал. 2, т. 1 на Наредба № 1 от 10.10.2007г., обн.ДВ, бр.87 от 30.10.2007 г., изм. 

ДВ, бр. 28 от 19.03.2013г. и определени прагови стойности) и добро количествено 

състояние.  

2. Мерки на 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 Пловдив. 

Заключение: Инвестиционното предложение е допустимо, от гледна точка на 

постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите 

само при следните условия: 

 Да се докаже какво влияние ще има добива на скални блокове от риодацити от 

концесионна площ  „Бялото“ в землището на с. Дебръщица, общ. Пазарджик, обл. 

Пазарджик върху близко разположените водовземни съоръжения за питейно-битово 

водоснабдяване. 

 Да не се допуска замърсяване на подземното водно тяло от дейносттите по 

експлоатация на ИП. 

 

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

     В Закона за водите няма забрани свързани с предвидените дейности в ИП. 

 5. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на 

ИП. 

 На 170 м. южно от ИП има съществуващ друг обект от характера на ИП – 

концесионна 

площ Казаните-2, на 900 м. южно се напира концесионна площ Казаните-1 с концесионер 

“Мрамор риолит” АД, гр. Брацигово. 

6. Информация за свободните 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 ЗВ изграждането на 

съоръжения за подземни води подлежи на разрешителен режим. 

7. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните 

екосистеми. 

Експлоатацията на инвестиционното предложение може да окаже въздействие 

върху подземните води в района на концесионна площ  „Бялото“ в землището на с. 

Дебръщица, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, като се има предвид следното: 

- Подземнни водни тела BG3G0000PgN020 - Пукнатинни води -  Пещера-Доспат и 

BG3G00000Pt047 - Пукнатинни води - Западно Родопски комплекс,  съгласно чл.119, ал. 1, 

т. 1 от ЗВ са определени като питейни; 

- Близко до концесионна площ  „Бялото“ в землището на с. Дебръщица, общ. 

Пазарджик, обл. Пазарджик  има водоизточници за питейно-битово водоснабдяване 

посочени в т. 1.1; 

- Също така, вероятно населените места се водоснабдяват и от водовземни 

съоръжения, за които в Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнобеломорски 

район няма налична информация. 

mailto:riewpz@riewpz.org
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  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.). 

Концесионната площ, предмет на ИП, съгласно представеният координатен регистър, в 

землището на с. Дебръщица, община Пазарджик 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 BG0002057 „Бесапарски 

ридове” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-786/29.10.2008 г. на 

Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 106/2008 г.) и актуализирана със Заповед № 

РД-78/28.01.2013 г. (ДВ, бр.10/2013г.), от която отстои на не по-малко от 6,13 km. 

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

 Копие от уведомителното писмо до възложителя е изпратено и до Община 

Пазарджик, кметствата на с. Дебръщица, с. Црънча, с. Паталеница и БД ИБР - 

Пловдив 
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