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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:  

„Развитие на находище „Баня“ чрез пълноценно използване на природния ресурс – 

минерална вода“ 

 

с възложител: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ 

 

 

 

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. и доп., бр. 101 от 22.12.2015 г., в сила от 

22.12.2015 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. 12 от 12 февруари 2016 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): 
Съгласно представената информация от възложителя, инвестиционното предложение 

предвижда реконструкция на водопроводите от КЕИ №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 и изграждане на нов 

събирателен водоем – резервоар с капацитет 500 м
3
 в УПИ ХVІІ – общ., кв. 7, по плана на с. 

Баня, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик.  

Реконструкцията включва: 

 Демонтиране на двете тръби Ф250АЦ отвеждащи водата от каптажи № 2 - № 6 и 

подмяна с една тръба с променлив диаметър от Ф125 до Ф250. Подмяната ще започне 

от каптажите и завършва в резервоара; 

 Подмяна на тръбата Ф100АЦ отвеждаща водата от каптаж № 1 „Банчето“ с нова 

тръба Ф110 до края на галерията. 

След реконструиране на тръбите съществуващия водоем ще е твърде недостатъчен /20 

м
3
/, за да събере цялото количество вода от КЕИ №№ 1-6 и за да се предотврати изтичането на 

вода в реката е необходимо изграждане на нов събирателен водоем – резервоар с капацитет 500 

м
3
, който да събира нощния приток на минералната вода, когато няма консумация от 

потребителите. Предвижда се резервоара да се изгради в УПИ ХVII-общ., кв. 7, по плана на с. 
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Баня, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик.  

С Решение № 56/16.02.2011 г. на Министъра на околната среда и водите се предоставя 

безвъзмездно ползване на находище за минерална вода в с. Баня на община Панагюрище за 

срок от 25 год. 

Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 10, 

буква „з” 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 и електронен носител. Предмет на оценката следва да е 

цялостното  намерение, в т.ч. всички други обекти и дейности, които са свързани.  

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 Кметство Баня. 

Към информацията за преценяване, във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 93, ал. 4, т. 

5 на ЗООС трябва да представите документ доказващ извършеното уведомление на Кметство 

Баня. 

3. Предвид чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения интерес по 

чл. 6, ал. 1 е необходимо: 

3.1. 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.  

3.2. 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 

Кметство Баня за Вашето инвестиционно намерение.  

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

4, т. 5 на ЗООС трябва да отразите резултата от обществения интерес, ако такъв е бил проявен и 

да представите документи доказващи извършените уведомления от Вас /Община Панагюрище/ 

и от Кметство Баня.  

Обръщаме внимание на Кметство Баня, предвид изискванията на чл. 6, ал. 9 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 

кметството за изразяване на становища от заинтересувани лица. В срок до 3 дни от изтичане на 

определения срок, Кметство Баня изпраща служебно резултатите от обществения достъп, в т.ч. 

и начина на тяхното осигуряване на РИОСВ-Пазарджик. 

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

разнообразие (ЗБР): 

ИП и ПУП-ПП попадат 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.). 

Трасето на водопровода, обект на ИП, попада частично в границите на защитена зона 

от националната екологична мрежа НАТУРА 2000 - BG0001039 „Попинци” за опазване на 

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

приет от Министерски съвет с Решение № 661 /16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/23.10.2007 г.). 

Събирателният водоем, обект на ИП, не попада в границите на защитени зони от 

мрежата НАТУРА 2000, съгласно Закона за биологичното разнообразие. 

Трасето на водопровода и събирателния водоем, обекти на ИП, не попадат в границите 

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

 

ІІІ.  ІІІ. По отношение на оценката на допустимостта на инвестиционното 
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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): 

1.1. Местоположение 

Съгласно представената информация в уведомлението, ИП попада в рамките на 

подземно водно тяло с код BG3G00000К2029 „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 не попада в зона за защита на водите включена в Раздел 3, 

точка 4.2 от ПУРБ на ИБР.  

ИП попада в границите на проектна СОЗ около водовземните съоръжения на находище 

на минерална вода „Баня“, с. Баня, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, изключителна държавна 

собственост (№4 от Приложение №2 на ЗВ), предоставено за срок от 25 години, безвъзмездно, 

на община Панагюрище, за управление и ползване с Решение №56/16.02.2011 г. на Министъра 

на околната среда и водите. За минералното находище е заведена преписка в БДИБР с вх. 

№33/2013 и е започната процедура за учредяване на СОЗ около водоизточниците на минерална 

вода. 

ИП попада в границите на повърхностно водно тяло „Панагюрска Луда Яна от 

Панагюрище до вливане на Стрелчанска Луда Яна“, с код BG3MA700R150. 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 зони за защита на водите съгласно чл.119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ – ЗЗ 

„Попинци“ с код BG0001039, включена в Раздел 3, точка 5.1 на ПУРБ на ИБР. 

1.2. Състояние и цели за опазване на околната среда 

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

BG3G00000К2029 е в лошо химично състояние във връзка с повишени съдържания на амоний и 

добро количествено състояние. 

Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G00000К2029 е 

понижаване съдържанието на амоний.  

Повърхностно водно тяло  BG3MA700R150 е определено в много лошо екологично 

състояние и добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното 

водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава Х, Раздел ІІІ на ЗВ) е постигане на добро 

екологично състояние до 2021 г. и запазване на доброто химично състояние. 

1.3. Предвидени мерки в ПУРБ:  

Мерките за постигане на целите за опазване на подземните 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, в програмата от мерки за повърхностни водни тела, няма предвидени 

забрани и ограничения за дейностите на конкретното ИП.  

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 BG3G00000К2029 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, при спазване на следното условие: 

 Да се предвидят мерки за недопускане на замърсяване в района на проектираната 

СОЗ около местата на реконструкция на водопроводите от КЕИ №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 

изграждане на нов събирателен водоем в УПИ ХVІІ – общ., кв. 7, по плана на с. 

Баня, общ. Панагюрище с гориво-смазочни материали от техническите средства и 

други замърсители. 

2. Забрани и ограничения предвидени в ЗВ по отношение на този вид ИП 
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В закона за водите няма забрани предвидени по отношение на ИП.  

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

В района на ИП няма съществуващи други бекти от характера на ИП. 

4. Информация за свободни водни ресурси в частта от подземното водно тяло, от 

което се предвижда водовземане, опасност от замърсяване на подземните води в процеса 

на изграждане на нови кладенци и изисквания за предотвратяването на замърсяването. 

Подземно водно тяло BG3G00000К2029 е в добро количествено състояние.  

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните 

екосистеми 

Считаме, че при спазване на посоченото изискване, въздействието от реализацията наа 

така представеното ИП за реконструкция на водопроводите от КЕИ №№1, 2, 3, 4, 5, 6 и 

изграждане на нов събирателен водоем в УПИ ХVІІ, кв. 7, по плана на с. Баня, общ. 

Панагюрище върху водите и водните екосистеми ще бъде незначително. 

 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Кметство Баня и 

БДУВ ИБР - Пловдив 
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