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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., изм., бр. 3 от 5.01.2018 г., в сила 

от 9.01.2018 г.,) 
 

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно  

предложение:  

„Разполагане на мобилно съоръжение (пресевна инсталация)“ в част от поземлен имот 

(ПИ) с идентификатор 81089.10.380, м. „Горна авлия“, в землището на с. Черногорово, общ. 

Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с вх. № ПД-01-356/29.01.2018 г. и допълнителна 

информация от 26.03.2018 г. 

 

с възложител: ЕТ „ИЛИЯ КИНОВ”  

 

 

 

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

22.12.2015 г. доп. ДВ. бр.81 от 14 Октомври 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 3 Февруари 2017г., 

изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 19 Септември 2017г., изм. ДВ. бр.96 

от 1 Декември 2017г.) 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. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г) 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., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г.).  

 

Във връзка с това РИОСВ-Пазарджик информира за следното: 

І. По отношение на изискванията на глава шеста на Закона за опазване на околната 

среда (ЗООС): 
Съгласно представената информация с инвестиционното предложение (ИП) се 

предвижда изменение и разширение на инвестиционно предложение: „Баластриера за добив на 

пясък и чакъл“, находище „Кайряка“, разположено в землището на с. Росен, общ. Пазарджик, 

обл. Пазарджик, за което има издадени от директора на РИОСВ-Пазарджик Решение № ПК-

126-ПР/14.12.2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и Решение № 

006-ОС/28.02.2014 г. по оценка за съвместимост. На концесионера ЕТ „Илия Кинов“ е 

предоставена концесия с Решение № 925/09.11.2012 г. на Министерски съъъвет (обн., ДВ, бр. 

90 от 16.11.2012 г.). концесионният договор е сключен на 28.01.2013 г. и е влязъл в сила от 

24.03.2014 г. за срок от 25 години. Концесионната площ, която съвпада с площта на 

находището, е в размер на 49.762 дка.  
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Настоящото инвестиционно предложение предвижда разполагане на мобилно 

съоръжение (пресевна инсталация - МСИ), което се явява съпътстваща дейност към добивните 

работи на концесионера. Мобилната инсталация – МСИ ще бъде разположена върху площадка 

с площ от 2.246 дка (част от ПИ с идентификатор 81089.10.380, м. „Горна авлия“, в землището 

на с. Черногорово), разположена южно от концесионната площ, извън нея, но непосредствено 

до нея (на около 50 м разстояние). 

На площадката се предвижда да се разположат: МСИ, административно-битов фургон, 

автовезна и химическа тоалетна. МСИ се състои от пресевна (промивна) инсталация и 

класификатор. Съоръжението се състои от бункер, едно сито на три етажа, транспортни ленти и 

шнек (тип виенско колело). Служи за пресяване (промиване) на добиваните инертни материали 

– пясък, филц и чакъл. Максималният капацитет на МСИ ще е около 100 t/h, като средно 

годишно през срока на концесията ще се добиват около 10 000 m
3
 баластра. 

Мобилната инсталация – МСИ ще се монтира без да нарушава почвения профил, като 

съоръжението няма да е трайно свързано с терена и след приключване на добивната и 

преработвателната дейност ще бъде демонтирана и теренът рекултивиран. 

Пътният достъп до площадката, където ще бъде разположена МСИ, ще се осъществява 

чрез полски път ПИ № 81089.10.394 на община Пазарджик, преминаващ североизточно от 

обекта. 

Електроснабдяването на обекта ще се извърши от новоизграден трафопост, намиращ се 

на около 330 m в посока изток, собственост на „Електроразпределение Юг“ ЕАД. 

Водата за преработка в МСИ ще се взима от река Луда Яна чрез открита брегова 

помпена станция и по гъвкави тръбопроводи ще се отвежда до инсталацията за промиване на 

инертни материали, съгласно Разрешително за водовземане от повърхностно водно тяло № 

31130083/10.08.2017 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, с разрешено водно 

количество 5 l/sec. Отпадъчните води от процеса на промиване, заедно с шлама ще се намиват в 

отработената водна площ. При преработката на баластрата от находище „Кайряка“ през срока 

на концесията ще бъде отделен около 13 455 m
3
 шламов отпадък (глинести и праховидна 

частици), който ще бъде намит в отработената (с иззети запаси) водна площ на находището. 

При експлоатацията на ИП се очаква да се генерират битови отпадъци от обслужващия 

персонал – 8 човека, като ще бъдат осигурени необходимите съдове за отпадъци, от където ще 

бъдат извозвани от съответната специализирана фирма, на база сключен договор. 

От предвижданите дейности – добив и преработка на инертни материали не се очаква 

образуване на опасни отпадъци. 

На база гореизложеното, за заявеното ИП се приема, че попада в хипотезата на чл. 93, ал. 

1, т. 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и се разглежда като изменение и 

разширение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната 

среда и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен 

орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Пазарджик.   

ІІ. 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., посл. изм. ДВ. бр. 27 от 15 Март 2013 г.) и чл. 2, ал. 1, т. 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, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.). 

 Имот с идентификатор 81089.10.380 в землището на с. Черногорово, община Пазарджик, 

не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и 

защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. 
 

Преценката по чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС - за вероятната степен на въздействие на 

инвестиционното предложение върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000”, ще бъде 

направена след внасяне на искането за преценява на необходимостта от ОВОС. 

ІII. По отношение на оценка на допустимостта на инвестиционното предложение 

спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в Плана за управление 
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на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление 

на риска т наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР): 

Съгласно получено становище по компетентност 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 изх. № ПУ-01-70/26.02.2018 г. и наш вх. № ПД-01-356/28.02.2018 

г., ИП е допустимо от гледна точка ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на 

околната среда. Същото попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) „Река Луда Яна 

от вливане на Стрелчанска Луда Яна до устие“ с код BG3MA700R149. ИП попада в зона за 

защита на водите – чувствителна зона „водосбор на река Марица“ с код BGСSARI06 

определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „Б“ от Закона за водите (ЗВ), включени в Раздел 

3, точка 3.3.2 от ПУРБ на ИБР. Имота граничи със зона за защита на водите – ЗЗ „Река Луда 

Яна“ с код BG0000426 определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ, включена в Раздел 3, 

точка 3.5.1. на ПУРБ на ИБР. 

Мястото на реализация на ИП не попада в район  със значителен потенциален риск от 

наводнения (РЗПРН) от определените РЗПРН в ИБР и в зони, които могат да бъдат наводнени 

съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при посочените в чл. 146е (1) от ЗВ 

сценарии. 

Няма предвидени забрани и ограничения в ЗВ. За ИП има издадено разрешително за 

водовземане от повърхностен воден обект с № 31130083/10.08.2017 г. от Басейнова дирекция 

„Източнобеломорски район“. Разрешените водни количества са в размер 5 l/sec, 36 000 m
3
/y. 

 

Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на 

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-356/12.04.2018 г.  

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

Кметство Черногорово 
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