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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 Март 2003 г., 

посл. изм. и доп. ДВ. бр. 67 от 23 Август 2019 г.) 

 
  РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно  

предложение: 

„Добив на скални материали от мраморизирани варовици годни за производство на 

трошени фракции за пътно строителство, асфалтови смеси и бетон от находище 

„Конаговски чал“, разположено в землищата на с. Алеко Константиново и с. Дебращица, 

общ. Пазарджик, обл. Пазарджик 

 

 

с възложител: „ЕКО ХИДРО - 90” ООД 

 

 

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/( изм. ДВ. бр. 21 от 13 Март 2020 г.) и чл. 4, ал. 1 на Наредбата за условията и 

реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за 

ОВОС/ (изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019 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 11.09.2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94 от 30 

ноември 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018 г.).  

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

Наредбата за ОС, РИОСВ-Пазарджик информира за следното: 

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

околната среда (ЗООС): 

Настоящото инвестиционното предложение се инициира във връзка с предоставяне 

на концесия за експлоатация на находище „Конаговски чал“ за добив на мраморизирани 

варовици, годни за производство на строителни материали-трошени фракции. 

Съгласно Договор от 18.04.2012 год. с Министерство на нергетиката (МЕ) и 

Разрешение № 137 от 11.10.2011 год. за проучване на строителни материали – подземни 

богатства по чл. 2, ал.1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ „Конаговски 

чал”, разположена в землището на с. Дебращица и с. Алеко Константиново, общ. 

Пазарджик, обл. Пазарджик, възложителят – „Еко Хидро-90“ ООД е извършил 

проучвателните работи по одобрената от страните работна програма и график. 

Изготвеният геоложки доклад е внесен за разглеждане в МЕ, Дирекция „Природни 

ресурси, концесии и контрол” и е приет в националния баланс с Протокол НБ–13/22. 05. 

2013 г. 

Във връзка с получен отказ от Министерството на културата на подаденото 

заявление за получаване на концесия за находище „Конаговски чал“, с аргумент че в 
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рамките на концесионната площ попада скално гробно съоръжение и неговата 

охранителна зона по смисъла на чл. 79, ал. 4 от ЗКН и съобразно изготвен доклад от РИМ 

гр. Пазарджик, след извършени проучвания, със заключение че са установени останки от 

археологичен обект „Тракийска скална гробница”, е възникнала необходимостта от 

преизчисляване на запасите и ресурсите на находището само в площта изключваща 

участъка с археологическата находка, без обособяване на отделни участъци. 

От министъра на енергетиката е утвърден Протокол № НБ-9/18.09.2019 год. за 

„Допълнение с преизчисление на запасите“ към „Доклад за резултатите от детайлни 

геологопроучвателни работи с изчисляване на запаси от мраморизирани варовици, годни 

за производство на трошени фракции за пътно строителство, асфалтови смеси и бетон, 

извършени в площ „Конаговски чал“, находище „Конаговски чал“, в землището на с. 

Алеко Константиново и с. Дебращица, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик“, с изчисление на 

запаси по състояние към 01.12.2012 год. 

Съгласно Протокол № НБ-9/18.09.2019 г.: 

- площта на находището е 53,8 дка.;  

- концесионна площ – 61,4 дка; 

- годишен добив на  скална маса – 60 000 м3, 

- концесионен срок – 25 години.  

 

Категория на запасите 

и ресурсите 

Обем на откривката 

(хил. м3) 

Обем на 

запасите/ресурсите 

(хил. м3) 

Доказани запаси (111) 0,00 183,20 

Вероятни запаси (121) 10,50 1642,20 

Всичко запаси (111+121) 10,50 1825,40 

Предварително оценени 

ресурси(222) 
5,60 1008,00 

 

Площта на находището, съгласно „Допълнение с преизчисление на запасите“ към 

„Доклад за резултатите от детайлни геологопроучвателни работи с изчисляване на запаси 

от мраморизирани варовици, годни за производство на трошени фракции за пътно 

строителство, асфалтови смеси и бетон, извършени в площ „Конаговски чал“, находище 

„Конаговски чал“, в землището на с. Алеко Константиново и с. Дебращица, общ. 

Пазарджик, обл. Пазарджик, с изчисление на запаси по състояние към 01.12.2012 год. от 

мраморизирани варовици е 53,80 дка. Площта на инвестиционното предложение е 61,40 

дка. В общата площ се включват границите на находището и прилежащата територия (ПИ 

№ 000506 с начин на трайно ползване „скала” – собственост на „Еко–Хидро–90” ООД гр. 

Пазарджик, част от поземлени имоти № № 000469, 000470, 000242 по КВС за землището 

на с. Алеко Константиново, с начин на трайно ползване „пасище” и част от поземлени 

имоти №№ 000705 и 041008, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна 

територия” и „Пасище” по КВС за землището на с. Дебръщица. 

В участъка на площ „Конаговски чал” има съществуващи полски пътища, а в 

близост на североизток съществуващ канал.  

Находището се намира на около 2.5 км. южно от с. Алеко Константиново и на 

около 2.8 км. североизточно от с. Дебръщица и е в непосредствена близост до 

републикански път РП ІІІ – 3706 / ІІ-37 (Пазарджик - Пещера) - Дебръщица - Црънча - 

Паталеница - Ветрен дол/. 

При експлоатацията на находище „Конаговски чал” няма да се засяга 

съществуващата пътна инфраструктура, водохващания или други изградени съоръжения 

във връзка с дейности в района на обекта. 
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За реализацията на инвестиционното ни предложение не се предвижда и не се 

налага изграждането на нова пътна инфраструктура. По време експлоатацията на 

находище „Конаговски чал” ще се ползват участъци от републиканската пътна мрежа – 

път ІІІ-3706/ІІ-37 (Пазарджик - Пещера) - Дебращица - Црънча - Паталеница - Ветрен дол/, 

път ІІ-37/(Ябланица - Ботевград) Джурово - Етрополе - Пирдоп - Панагюрище - 

Пазарджик - Пещера - Батак - Доспат – Барутин/ в участъка Пазарджик – Пещера и 

съществуващите полски пътища в участъка на площ „Конаговски чал”. За нуждите на 

дейността ще се обособи вход/изход към обслужващия път от западната страна на 

инвестиционното предложение. 

При редовната експлоатацията на обекта ще се употребяват електроенергия от 

собствен източник генератор –дизел агрегат с мощност до 60 kW; вода за санитарни 

нужди, с която ще се зарежда резервоар около 100 л; мобилни фургони за краткотрайна 

почивка  на персонала и екотоалетна. За оросяване на работната площадка и пътищата 

дейността ще се извършва с цистерни. 

На тази територията, на която се предвижда реализация на ИП, генериране на 

значителни количества отпадъци. Всички отпадъци, генерирани при разработването и 

експлоатацията на находището, ще се управляват съгласно изискванията на Закона за 

управление на отпадъците (ЗУО) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. 

Управлението на минните отпадъци ще се осъществява, съгласно Закона за 

подземните богатства. 

  Не се предвижда формиране на битово-фекални води на обекта. При експлоатация 

ИП, за ангажирания управленски, работнически персонал и охрана, ще се предостави за 

ползване и доставена екотоалетна, която периодично се подменя от специализиран 

доставчик по договор.  

Предвид технологията за извършване на добивните работи не се очаква да се 

отделян производствени отпадъчни води. Количествата вода използвана за оросяване на 

работните площадки и временните пътища ще са относително малки и няма да формират 

повърхностен поток на отпадъчни води. Атмосферните, дъждовни и снежни води, предвид 

геоморфоложката форма и напуканост на скалните породи попиват в околните терени или 

в самия котлован. Принудителен водоотлив не е необходим да бъде извършван. 

За осъществяване на дейностите, предмет на ИП, в границите на находище 

„Конаговски чал“ могат да бъдат експонирани следните опасни химични вещества: 

- промишлени взривни вещества и средства за взривяване – до 3 тона на едно 

взривяване, които ще бъдат доставяни със специализиран транспорт, от страна на наетата 

за целта оторизирана фирма за извършване на пробивно-взривните работи; 

- дизелово горива за минната техника. Максимално количество в рамките на обекта 

– 8 тона при еднократно зареждане на техниката от мобилна автоцистерна; 

- минерално масла за поддръжка на минната техника – до 0,05 тона, съхранявани на 

специално оборудване площадка с необходимото противопожарно оборудване. 

Изброените видове опасни химически вещества са в количества, по ниски от 

критериите по Приложение № 3 на ЗООС, за класифициране на предприятия/съоръжения 

като такива с „нисък“ и „висок“ рисков потенциал. 

 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. изменения.) 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. и посл. изменения.). 
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 Площадката на ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на 

Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла 

на Закона за биологичното разнообразие. 
 

Преценката по чл. 40, ал. 3 и ал. 4 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 искане за преценяване 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 на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на 

ИБР) и в Плана за управление на риска от 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-01-247(4)/15.06.2020 г. и наш вх. № ПД-

01-247-(4)/15.05.2020 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на 

целите на околната среда при спазване на поставените в становището условия.  

Според представената информация, ИП попада в рамките на подземни тела: 

- BG3G000000Q013 – Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина; 

- BG3G00000Pt041 – Карстови води – Централно Родопски масив; 

- BG3G00000Pt047 – Пукнатинни води – Западно Родопски комплекс. 

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. 

Според представената информация, реализацията на ИП засяга повърхностно водно 

тяло „Река Селска и притоци и ГОК Чакъша“ с код BG3MA700R156. 

Най-близко разположените водни обекти, източници на водоснабдяване в района 

на ИП са: 

- На около 380 м. източно от площадката на ИП се намират 5 бр. ТК, за 

водоснабдяване на обект: „Пъстървовъден комплекс ВЕЦ Алеко“, в землището на 

с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, собственост на 

„Алфиш“ ЕООД, гр. София. 

- На около 3 200-3 400 м. северозападно от ИП се намират ТК и ТК2 за питейно-

битово водоснабдяване на с. Црънча, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с оператор 

„Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик. За 

водовземните съоръжения има учредена СОЗ със Заповед № СОЗ-М-331/19.10.2017 

г. на директора на БД ИБР. 

- На около 4 140-4 200 м. северно от ИП се намират ТК1а и ТК2 на ПС „Алеко 

Константиново“ за питейно-битово водоснабдяване на с. Алеко Константиново, 

общ. Пазарджик, с оператор „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. 

Пазарджик. За водовземните съоръжения има внесена преписка за провеждане на 

процедура за учредяване на СОЗ с вх. № СОЗ-41/2016 г. 

- На 4 200 м. югоизточно от ИП се намира КИ „Османаговица“ за питейно-битово 

водоснабдяване на с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, с оператор 

„Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик. За 

водовземното съоръжение има внесена преписка за провеждане на процедура за 

учредяване на СОЗ с вх. № ПУ-09-12/2018 г. 

Други налични водовземни съоръжения в района на находище „Конаговски чал“ се 

ползват за напояване на земеделски култури и други цели. 
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Източно, непосредствено до ИП се намира ГНК Алеко Потока от НС Алеко 

Пазарджик, стопанисван от „Напоителни системи“ ЕАД – клон Марица. 

ИП се намира извън определените райони със значителен риск от наводнения в 

ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите 

под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от Закона за водите. 

          Като се има предвид че: 

- До находище „Конаговски чал, в землищата на с. Алеко Константонов и с. 

Дебращица, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик има водоизточници на подземни 

води, включително за питейно-битово водоснабдяване, посочени в т. 1.1 от 

становището; 

- Подземни водни тела BG3G000000Q013 – Порови води в Кватернер – 

Горнотракийска низина, BG3G00000Pt041 – Карстови води – Централно Родопски 

масив и BG3G00000Pt047 – Пукнатинни води – Западно Родопски комплекс, 

съгласно Раздел III от ПУРБ на ИБР за обявени за питейни подземни водни тела, 

по смисъла на чл. 119, ал. 1, т. 1, вр. Ал. 4, т. 1 от ЗВ; 

 Басейнова дирекция „Източнобеломорски район, счита че следва да се извърши 

оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за това ИП. 

Необходимо е: 

- Да бъде изготвено актуално становище от „Водоснабдяване и канализационни 

услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, което е оператор на водовземните съоръжения за 

питейно-битово водоснабдяване посочени в 1.1 от становището. 

- Да се вземе становище от кметовете на с. Алеко Константиново, с. Дебращица, 

Капитан Димитриево и Радилово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик във връзка с 

осъществяването на ИП и за съществуването на водовземни съоръжения (извори), 

за които Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ не разполага с 

подробна информация за всички, но те представляват източник за питейно-битово 

водоснабдяване на населените места. 

- Да се направи оценка и се представи доклад на влиянието на пробивно-

взривните работи върху подземните води в района на ИП и в частност върху 

водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване. Да се направи оценка на 

въздействието на пробивно-взривните работи върху хидротехническите 

съоръжения на ВЕЦ „Алеко“. 

- Да се предвидят мерки за недопускане на замърсяване в района на добивната 

площадка с гориво-смазочни материали от техническите средства и други 

замърсители. 

 Предвид гореизложеното, инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, 

буква „а“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и на 

основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон, подлежи на преценяване необходимостта от 

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

 Съгласно писмо изх. № ПУ-01-247(4)/15.06.2020 г. на БД ИБР – Пловдив, 

инвестиционното предложение попада в хипотезата на чл. 93, ал. 9, т. 2 на ЗООС.  

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

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-247-(5)/17.06.2020 г. 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено и до Община 

Пазарджик, Кметство Алеко Константиново, Кметство Дебращица и БД ИБР – Пловдив 
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