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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/  (приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. 

и доп., бр. 3 от 10.01.2006 г., бр. 80 от 9.10.2009 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., бр. 3 от 

11.01.2011 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.,  

бр. 12 от 12.02.2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) 
 

РИОСВ–Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за 

инвестиционно предложение:  

 „Аварийно изграждане на бетонова стена по поречие на река Телки дере, с цел 

предотвратяване заливането на жилищни сгради и инфраструктури от наводнение, село 

Гелеменово, област Пазарджик“ 

  

с възложител: ОБЩИНА 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): 

 Инвестиционното предложение предвижда почистване на речното корито, 

преоткосиране и укрепване на аварирали участъци от коритото на река Телки дере с 

бетонова подпорна стена.  

 Избраният тип за стената е масивна, гравитачна. Дължината и е 80,16 м и височината 

и е 3,00 м. Предвидено е стаената да се изпълни от бетон клас С25/30. Ще се изпълни един 

профил на стената от точка № 1 до точка № 2 с височина на тялото 280 см и бетонова 

корона с височина 20 см. Стената ще се изпълни на осем ламела с дължина 1000 см. Лицето 

на стената ще е вертикално, гърба ще е с наклон 5,6:1 към фундамента. Широчината на 

стената при короната ще е 50 см. 

 Очаква се генериране на скални отломъци и земни маси. Земните маси ще се 

извозват на депото в землището на с. Алеко Константиново за запръстяване. 
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 Битовите отпадъци образувани по време на строителството, ще се извозват 

периодично от лице притежаващо съответният документ за дейността. 

 Не се очаква формиране на отпадъчни води. 

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

10, буква „ж” 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 кмета на с. 

Гелеменово. 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.  

В 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 доказващи извършените уведомления от 

Кметство Гелеменово. 

Обръщаме внимание на Кметство Гелеменово, 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 Кметство Гелеменово, 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: 

  Според представената информация (скица и географски координати т. 1 N42 16 03.148 

E24 18 57.642 I т. 2 N42 16 02. 437 и E24 18 54.279), мястото на реализиране на ИП попада във 

водно тяло „Река Тополница от село Драгор до устие на р. Елшишка“ с код 

BG3MA800R158. Попада в чувствителна зона и уязвима зона, съгласно чл. 19а, ал. 1, т. 3 от 

ЗВ. 

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

 ВТ BG3MA800R158 е определено в лошо екологично състояние и добро химично 

състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно 

разпоредбите Глава Х, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро екологично състояние до 2021 г. 
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и запазване на доброто химично състояние, както и постигане целите на зоните за защита на 

водите. 

3.  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, като няма предвидени 

забрани и ограничения за дейности от характера на настоящото ИП. 

  Заключение: Инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на 

постигане на целите на околната среда водите. 

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

     Няма предвидени забрани в Закона за водите за конкретното ИП. Конкретните ИП по 

отношение изграждането на съоръженията подлежат на разрешителен режим, съгласно чл. 

46, букви „а“ и „г“ от ЗВ и чл. 42 от Наредба за ползването на повърхностните води (НППВ) 

(Приета с ПМС № 200 от 13.07.2011 г., обн., ДВ, бр. 56 от 22.07.2011 г., в сила от 22.07.2011 

г.). Съгласно чл. 42 от НППВ, когато заявлението е за издаване на  разрешително за ползване 

на повърхностен воден обект за изграждане на нови и реконструкция или модернизация на 

съществуващи системи и съоръжения, към заявлението и документите по чл. 60 от ЗВ се 

прилагат Предварително (прединвестиционно) проучване, включително част „Конструктивна 

на хидротехническото съоръжение“, с обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и 

Хидроложка част и хидравлично оразмеряване. 

 Съгласно „Норми за проектиране на ХМС“ 1991 г., характерните оразмерителни водни 

количества за населени места са за обезпеченост 1% на максималния отток, получени и 

отразени в хидроложката част. Котите на водните нива, получени след хидравличното 

оразмеряване за характерните оразмерителни водни количества следва да бъдат нанесени 

върху напречни и надлъжни профили, неразделна част от проекта. 

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

В района на реализация няма действащи разрешителни за ИП от характера на 

настоящото. 

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

Не се предвижда водоземане от подземни води. 

7. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните 

екосистеми. 
  Степента на въздействието от реализацията на ИП върху водите и водните 

екосистеми е преценено като незначителна при спазване цитираните в настоящото условия.  

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

разнообразие (ЗБР): 

ИП 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.). 

Участъкът от Телки дере, на който ще бъде изградена бетоновата стена, 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. Участъкът отстои на повече от 4.4 км от най-близко 

разположената защитена зона BG0002069 „Рибарници Звъничево”. 

   

 Копие от уведомителното писмо до възложителя е изпратено и до Кметство 

Гелеменово и БД ИБР – Пловдив  
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