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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. 31 от 12 април 2019 г.) 
 

 

   РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно  

предложение: 

 „Изграждане на нов тръбен кладенец за осигуряване на допълнително количество вода 

за питейно-битови цели на село Капитан Димитриево“, в имот с идентификатор 36124.52.114, 

местност „Средни ливади“ по КККР на с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Пазарджик 

 

 

с възложител:  ОБЩИНА ПЕЩЕРА 

 

 

 Приемаме представеното от Вас уведомление за цитираното по-горе инвестиционно 

предложение като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, 

ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС),  чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията 

и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС) и 

чл. 40, ал. 1 във връзка с чл. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за 

съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложение с предмета и 

целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС). 

 На основание чл. 5 от Наредбата за ОВОС и във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС 

Ви уведомяваме за следното: 

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

среда (ЗООС):  
Представеното от Вас инвестиционно предложение, предвижда изграждане на нов 

тръбен кладенец за осигуряване на допълнително количество вода за питейно-битови цели на 

село Капитан Димитриево, общ. Пазарджик. 

Поради системен недостиг на вода за питейно-битови цели на с. Капитан Димитриево, 

ще се изгради нов проучвателно-експлоатационен тръбен кладенец в перспективна площ. 

Площадката се намира в имот с идентификатор 36124.52.114, местност „Средни ливади“ по 

КККР на с. Капитан Димитриево и отстои на около 1800 м северозападно от центъра на селото. 

Водата от новия тръбен кладенец ще се използва за питейно-битово водоснабдяване на 

село Капитан Димитриево чрез изграждане на водопроводна връзка към съществуващата 

водоснабдителна система. 

Сондажа ще е със следните параметри: 

Проектна дълбочина – до 100 м и диаметър до 160 мм. 

Годишно водно количество до 60 000 м3, при  максимално водно количество до 2,0 л/сек., за 

питейно-битови цели.  

Това водно количество ще се експлоатира целогодишно: 
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Qпр = 60000 м3/год.= 160,4 м3/денон. = 1,9 л/сек.; 

Qмакс.= 2,0 л/сек. 

Ползването на водата ще се осъществи чрез мрежата на  „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера.  

Новият тръбен кладенец ще бъде разположен в централната част на имот с 

идентификатор 36124.52.114, местност „Средни ливади“ по КККР на с. Капитан Димитриево.   

№ ТК Координатна система 2005 

         X                               Y 

           система WGS 84 

           N                      E 

Кота (м) 

1 4665169.218 401953.041 42˚06’56.205” 24˚18’51.735” 250.231 

 

Отпадъците, генерирани вследствие реализацията и експлоатацията на обекта, ще се 

съхраняват и управляват съгласно регламентираните нормативни изисквания за дейности с 

отпадъци.  

 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 

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 (посл. изм. и 

доп. ДВ. бр. 76 от 19 Септември 2017 г.) 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)(посл. 

изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018 г.). 

Имотът, в който ще се разположи тръбния кладенец предмет на ИП, попада в границите 

на защитена зона от националната екологична мрежа „Натура 2000“ - BG0002057 „Бесапарски 

ридове” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-786 от 29 октомври 2008 г. на 

Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 106/2008 г.), актуализирана със Заповед № РД-

78 от 28 януари 2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.). 

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от 

Наредбата за ОС, се установи, че ИП е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002057 

„Бесапарски ридове” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-786 от 29 

октомври 2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 106/2008 г.), актуализирана 

със Заповед № РД-78 от 28 януари 2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.). 

 

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-01-401(1)/13.06.2019 г. и наш вх. № ПД-01-289-

(5)/13.06.2019 г., ИП е допустимо от гледна точка ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на 

целите на околната среда.  

Според представената информация (скица на имот с идентификатор 36124.52.114, 

местност „Средни ливади“ по КККР на с. Капитан Димитриево), мястото на реализация на ИП 

попада в рамките на подземно водно тяло BG3G000000Q013 Порови води в Кватернер-

Горнотракийска низина, но предвид проектната дълбочина на тръбния кладенец ще се черпят 

води от разположеното под него подземно водно тяло BG3G00000Pt041 – Карстови води – 

Централно Родопски масив . 
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В подземните 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. 

ИП не попада и не граничи с пояси на СОЗ, учредени по реда на Наредба 

№3/16.10.2000г. и в радиус от 1000 м няма водоизточници за питейно-битово водоснабдяване. 

ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от 

наводнения (РЗПРН) в Източнобеломорски район и зоните, които могат да бъдат наводнени 

съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл. 146е от 

ЗВ. уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на РИОСВ-    

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

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-289-(6)/21.06.2019 г.  

 Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до кмета на Община 

Пещера, до кмета на с. Капитан Димитриево и до БД ИБР Пловдив. 
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