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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 (ИП): 

„Изграждане на тръбен кладенец за осигуряване на вода за противопожарни цели, 

измиване на площадки и напояване на зелени площи“ в поземлен имот (ПИ) № 002550, м. 

„Каймака“, землището на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик 

 

с възложител: ЕТ „АГРО-АРАПОВ-СЕРАФИМ АРАПОВ“ 

 

 

 

  

РИОСВ-Пазарджик приема представената от възложителя документация за 

горепосочените инвестиционни предложения 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., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018г.) 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): 
От прегледа на внесената документация става ясно, че за поземлен имот № 002550 в 

землището на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик е разгледано ИП „Пускане на 

цялостна линия за производство на пелети чрез първична обработка на дървесина“, което е 

съгласувано на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, с писмо изх. ПД-01-2192-

(1)/17.07.2018 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик. 

Предмет на настоящото инвестиционно предложение е изграждане на нов тръбен 

кладенец (ТК) с дълбочина 20 м в същия имот, като водата от него ще се ползва за 

противопожарни нужди, за измиване на работните площадки и напояване на зелени площи. ТК 

ще бъде разположен в западната част на площадката с географски координати:  

N 42° 10' 39.04"     Х 4546306.88 
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E 24° 25' 25.91"     У 8589448.76 

 

Проектни параметри на водовземането: 

Qпр.= 10000 м3/год. = 27,4 м3/денон. = 0,32 л/сек. 

Qмакс=10,0 л/сек. 

Това водно количество ще се експлоатира целогодишно. 

Вода за питейно-битови нужди на обекта ще се осигурява в бутилиран вид, като ще се 

използват диспенсъри. 

Не се налага промяна на пътната инфраструктура. От експлоатацията на ТК не се очаква 

да се формират отпадъчни води. 

Горепосоченото инвестиционно предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 2 

буква „г” от 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.  

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. и посл. изм.) 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. и 

посл. изм.). 

Площадката на ИП – имот с № 002550, в землището на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, 

не попада в границите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“ и защитени територии, 

по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии. Най-близко разположената защитена 

зона е BG0000426 „Река Луда Яна”за опазване на природните местообитания и на дивата флора 

и фауна, включена в списъка от защитени зони, приета от Министерски съвет с Решение № 122 

от 02 март 2007 г. (ДВ бр. 21 от 09.03.2007 г.), от която отстои на не по-малко от 2.46 км. 

ІII. По отношение на оценка на допустимостта на инвестиционното предложение 

спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в Плана за управление 

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-01-163(1)/20.03.2019 г. и наш вх. № ПД-01-122-

(3)/20.03.2019 г., ИП е допустимо от гледна точка ПУРБ на ИБР и постигане на целите на 

околната среда.  

Според представената в уведомлението информация (номер на имот), мястото на 

реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) „Река Марица от р. 

Тополница до вливане на р. Въча и ГОК-9 и ГОКII с код BG3MA700R143 и в рамките на две 

подземни водни тела: BG3G000000Q013 – „Порови води в Кватернер – Горнотракийска 

низина“ и BG3G00000NQ018 – „Порови води в Неоген – Кватернер – Пазарджик – 

Пловдивския район, но предвид проектната дълбочина на ТК – 20 м, попада в подземно водно 

тяло с код BG3G000000Q013. 

   

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

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-122-(4)/22.03.2019 г. 

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

Кметство Мало Конаре и БД ИБР-Пловдив 
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