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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:  

 „Изграждане на тръбен кладенец“ в поземлен имот с идентификатор № 06207.3.576, 

м. „Шавариеви Ливади“ по КККР на гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик 

 

 

с възложител: „ВАДА КОНСУЛТ“ ЕООД 
 

 

 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., изм., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 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 изграждане на тръбен сондажен 

кладенец, с цел разширяване на производствената дейност на съществуващо бутилиращо 

предприятие за минерална вода. Водата добивана  от водовземното съоръжение ще се 

бутилира и предлага на пазара като трапезна вода. 

Дейностите по изграждане и експлоатация на сондажния кладенец ще се реализират 

в рамките на поземлен имот с идентификатор № 06207.3.576, м. „Шавариеви Ливади“ по 

КККР на гр. Брацигово, общ. Брацигово. Тръбният кладенец ще се изгради с моторна сонда 

на дълбочина до 60 m и параметри на водочерпене – средно денонощен дебит равен на Q = 

2.5 l/s или общо годишно 78 840 m
3
. За добиване на водата ще се използва потопяема помпа. 

Подаването на водата, към подземен черпателен резервоар, ще се управлява чрез 

хидрофорна система. На устието на сондажа ще се изгради водомерна шахта, в която ще се 
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монтират водомер и спирателен кран. Шахтата ще се обезопаси чрез метален капак, който 

ще се заключва. 

 За изграждането на кладенеца няма да се извършват взривни дейности. Не се 

налага изграждане на нова техническа инфраструктура по отношение на път, Ел. и ВиК 

мрежи. Имотът е включен към електропреносната мрежа и има осигурено питейно-битово 

водоснабдяване от местен ВиК оператор. За захранване на помпата ще е необходимо само 

изграждането на ел. табло. 

При реализацията на ИП, не се очаква генериране на промишлени и/или опасни 

отпадъци. Изкопните земни маси земни маси ще бъдат използвани за заравняване на терена 

и оформяне на вертикалната планировка на обекта. 

 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 кмета на 

община Брацигово. 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 Брацигово 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 Брацигово.  

Обръщаме внимание на Община Брацигово 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 Брацигово, 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): 

Горепосоченото ИП попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното 

разнообразие (посл. изм. ДВ, бр. 58 от 26 юли 2016 г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за 

условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, 
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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.). 

Имотът, обект на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на 

Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони, по смисъла на 

Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е защитена 

зона BG0002063 „Западни Родопи” за опазване на дивите птици, включена в списъка от 

защитени зони, обявена със заповед № РД-835 от 17 ноември 2008 г. на Министъра на 

околната среда и водите (ДВ бр. 108 от 19.12.2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-

890/26 ноември 2013 г. (ДВ бр. 107 от 13 февруари 2013 г.) , от която имотът отстои на не 

по-малко от 1.32 км. 

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): 

Съгласно получено становище от Басейнова дирекция Източнобеломорски район с 

център Пловдив (БД ИБР-Пловдив) на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите 

(ЗВ), с вх. № ПД-01-2464/20.07.2017 г., ИП е допустимо от гледна точка ПУРБ на ИБР и 

постигане на целите на околната среда. Същото попада в рамките на подземното водно тяло 

BG3G0000PgN020 – „Пукнатинни води – Пещера-Доспат“. 

 ІV.  При внасяне в РИОСВ на писменото искане на основание чл. 1, ал. 5, т. 1 и във 

връзка с чл. 22, ал. 2 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ 

(ПМС № 136/13.05.2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 5 от 2016 г.) следва да се представи документ 

за платена такса в размер на 500 лв. Посочената сума може да се плати по банков път по 

сметка на РИОСВ-гр. Пазарджик, ОББ-АД гр. Пазарджик, BIC код UBBS BGSF, IBAN 

BG33UBBS80023106210003. 

 

 Копие от уведомителното писмо до възложителя е изпратено и до Община 

Брацигово и БД ИБР – Пловдив 
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