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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., изм., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г.) 
 

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно  

предложение:  

„Изготвяне на обосновка за водовземане на подземни води с последващо изграждане на 

2 (два) нови тръбни кладенеца (ТК) за питейно-битово водоснабдяване на селата Ивайло, 

Драгор, Сарая и Добровница, както и на град Пазарджик (северна част)” в имот № 60, УПИ-

Помпена станция, по плана на с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик 

 

с възложител: „ВИК 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. 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): 
Предмет на инвестиционното предложение е водовземане на подземни води за 

питейно-битово водоснабдяване на селата Ивайло, Драгор, Сарая и Добровница, както и на град 

Пазарджик (северна част), чрез изграждане на ТК4 и ТК5, разположени  в имот № 60, УПИ-

Помпена станция, по плана на с. Ивайло, общ. Пазарджик с:  

Географски координати за ТК4: 

N 42°13'42.038"  

E 24°19'30.574" 

Географски координати за ТК5: 

N 42°13'40.829"  

E 24°19'38.089" 

Сондажните кладенци – ТК4 и ТК5, ще са с проектна дълбочина до 25 м. Същите ще 

бъде прокарани с автосонда и затръбен с PVC тръби и филтри. 

Добиваната, от проектните сондажни кладенеца ТК4 и ТК5, подземна вода ще се 

използва изцяло за питейно-битово водоснабдяване, като за целта е необходимо следното 
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потребление: 

- Средноденонощен дебит - Qпр. = 25.00 l/s = 2160.00 m
3
/d; 

- Годишен воден обем – 1 576800.00 m
3
 общо от ТК4 и ТК5; 

- Максимален дебит – по 30.00 l/s. 

Кладенците ще работят в прекъснат режим, с максимална продължителност до 20 часа 

през денонощието, 12 месеца в годината. 

Не се очаква формиране на отпадъчни води, тъй като добиваната подземна вода от 

сондажните кладенци ще се използва само за питейно-битово водоснабдяване и цялото 

количество ще се транспортира до помпената станция, захранваща селата Ивайло, Драгор, 

Сарая и Добровница, както и на град Пазарджик (северна част). 

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

по чл. 6, ал. 1 е необходимо: 

2.1 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.  

2.2 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 Община 

Пазарджик и Кметство Черногорово 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 Ивайло.  

Обръщаме внимание на Община Пазарджик и Кметство Ивайло 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 и Кметство Ивайло, 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): 

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 BG0002069 „Рибарници Звъничево” за 

опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-803 от 4 ноември 2008 г. на Министъра на 

околната среда и водите (ДВ бр.106 от 12.12.2008 г.), от които отстои на не по-малко от 2,6 km. 

ІІІ. По отношение на оценката на допустимостта на инвестиционното предложение 
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спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в Плана за 

управление на речните басейни в Източно-беломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за 

управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район )ПУРН на ИБР): 

1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда и мерките 

определени в Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на 

ИБР). 

1.1. Местоположение: 

Според представената в уведомлението информация (посочената скица на имота в с. 

Ивайло), мястото на реализация на ИП попада в границите на границите на повърхностно водно 

тяло (ВТ) „Река Марица от р. Тополница до вливане на р. Въча и ГОК-9 и ГОК II“ с код 

BG3MA700R143. Попада в чувствителна зона. ИП попада в рамките на две подземни водни 

тела: ПВТ с код BG3G00000Q013 и разположеното под него ПВТ с код BG3G00000NQ018. 

Предвид проектната дълбочина на ТК 25 м, ИП попада в рамките на подземно водно тяло 

(ПВТ) BG3G00000Q013  – „Порови води в Кватренер – Горнотракийски низина“. В 

подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от 

Закона за водите (ЗВ). Площта на ИП попада в уязвима зона за защита на водите включена в 

Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. 

- На 620 м северозападно от ИП се намира СК, с цел на водоползване: Охлаждане от 

ПВТ с код BG3G00000Q013. 

- На 632 м северозападно от ИП се намира един тръбен кладенец, разположен на 

територията на имот № 036021, м. „Цигански герен“ с цел на водоползване: 

напояване. 

ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от 

наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите та 

районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146 е от ЗВ. 

ИП не попада и не граничи с пояси на СОЗ. 

По данни от Регистър за издадени разрешителни на БД ИБР към 10.2017 г. в съседни 

имоти на проектния СК, където е разположено ИП, няма издадени разрешителни за 

водовземане от подземни води. 

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

Повърхностно водно тяло с код BG3MA700R143 е определено като силно модифицирано в 

умерен екологичен потенциал 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 състояние на Макрозообентос, Фитобентос, Макрофити, БПК, NH4, Cu до 2027 г. и 

опазване на доброто химично състояние  и предотвратяване влошаването му и постигане 

целите за зоните за защита на водите. 

Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло 

BG3G00000Q013 е в лошо химично състояние във връзка със завишени съдържания на фосфати, 

нитрати и калций (съгласно стандарти на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, 

ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр. 87 от 2007 г., изм. ДВ, бр. 28 от 2013 г./ и 

определени прагови стойности) и добро количествено състояние. За водно тяло BG3G00000Q013 

е определена по-малко строга цел по показатели фосфати, нитрати и калций.  

1.3. Предвидени мерки в ПУРБ и ПУРН на ИБР:  

1.3.1 Мерки в ПУРБ на ИБР: Мерките за постигане на целите за опазване на водните тела са 

описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР. 

1.3.2 Мерки в ПУРН на ИБР: Мерките от Програмата от мерки на ПУРН на ИБР са описани 

в Приложенията към Раздел 5 на ПУРН на ИБР. За настоящото ИП не са предвидени конкретни 

мерки в ПУРН на ИБР. 

Заключение: Инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР, 

ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда, при следните условия: 

 Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностното водни тела от дейностите 
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по реализиране и експлоатация на ИП. 

 Водата от сондажния кладенец може да се ползва само при спазване на всички процедури 

по разрешителен режим, съгласно чл. 50, ал. 7, т.1 от ЗВ. 

 Водоснабдяването за питейни цели чрез собствен водоизточник – сондажен кладенец, ИП 

подлежи и на процедура по учредяване на СОЗ. 

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

Няма предвидени забрани по отношение на ИП. Водовземането от подземни води 

подлежи на разрешителен режим съгласно ЗВ.     

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

В района на ИП (радиус от 1 км) има други обекти от характера на ИП посочени в т. 1.1. 

4. Информация за свободните водни ресурси  в частта от подземно водно тяло, от което се 

предвижда водовземане.  

Предвижда се водовземане от подземни води.  

4.1. Информация, която следва да се вземе предвид за подземно водно тяло «Порови води в 

Кватернер-Горнотракийска низина» с код BG3G00000Q013, към 31.12.2016 г.: 

- Общо разполагаеми ресурси – 9180,4 л/с. 

- Общо разрешено водовземане от него по издадени разрешителни – 711,913 л/с. 

- Водовземане от кладенци за задоволяване на собствени потребности на 

гражданите – 278,80 л/с. 

- Експлоатацияонен индекс – 10.4%. 

- Свободни количества – 8189,67 л/с. 

4.2. Площ на землището на с. Ивайло, попадаща в подземно водно тяло „Порови води в 

Кватернер – Горнотракийска низина“ с код BG3G00000Q013: 

- с. Ивайло – 12,94 км
2
. 

- Модул на оттока на ПВТ – 2,82 л/с. 

- Разполагаем ресурс на ПВТ в землището на гр. Пазарджик – 36,5 л/сек. 

4.3. Данни за установените към момента и очакваните в резултат от реализиране на ИП 

замърсяващи вещества и/или показатели на замърсяване: не са регистрирани превишения 

по СКОС (стандарт за качество на околната среда) и ПЗ (праг на замърсяване). В резултат 

от реализиране на ИП не се очакват замърсявания и превишения по СКОС и ПЗ за нито 

едно от замърсяващите вещества. 

4.4. Критерии за добро количествено и химично състояние на подземното водно тяло, които 

може да бъдат засегнати, включително: надвишаване на разполагаемите ресурси, 

създаване на интрузия на солени или замърсени води, влошаване на състоянието на 

повърхностните водни тела, и сухоземни екосистеми, понижаване на водното ниво в 

пунктове за мониторинг, по които се определят естествените ресурси, и посока на потока 

на подземните води и/или в съоръжения за питейно водоснабдяване: в резултат от 

реализиране на ИП не се очаква да бъдат засегнати нито един от критериите за 

определените в добро количествено и добро химично състояние на ПВТ „Порови води в 

Кватернер – Горнотракийска низина“ с код BG3G00000Q013. 

4.5. Информация за опасността от пряко или непряко отвеждане на замърсители в 

подземните води: в резултат от реализиране на конкретното ИП, не съществува 

опасност от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води на ПВТ с 

код  BG3G00000Q013. 

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми. 

Предвидените дейности на ИП няма да окажат негативно влияние върху водите в района 

и върху заложените цели за постигане на добро състояние и постигане целите за зоните за 

защита на водите при спазване на разпоредбите на Закона за водите и горецитираните условия. 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община Пазарджик, 

Кметство Ивайло и БД ИБР-Пловдив 
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