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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., изм. и доп. бр. 31 от 12.04.2019 г., в сила от 12.04.2019 г., изм. и доп. 

ДВ., бр. 67 от 23 Август 2019 г.) 
 

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно 

предложение (ИП): 

„Изграждане на сондажен кладенец за промишлено и противопожарно водоснабдяване 

на Строителна база“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 21556.111.26, м. „Айдарица“, по 

КККР на с. Добровница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик 

 

с възложител: „ДЕЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД 

 

 

 

 

  

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., изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 

Януари 2019г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г., изм. ДВ. 

бр.36 от 3 Май 2019г., изм. ДВ. бр.79 от 8 Октомври 2019г., изм. ДВ. бр.81 от 16 Октомври 

2019г. изм. ДВ. бр.101 от 27 Декември 2019г., изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 2020г., изм. и доп. ДВ. 

бр.54 от 16 Юни 2020г.) 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., изм. 

и доп. ДВ. бр.31 от 12 Април 2019г., 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 11.09.2007г., 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): 
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Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на сондажен кладенец с 

дълбочина 20 м и Строителна база, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 21556.111.26 (УПИ 

I26 „производство, търговия и услуги“), м. „Айдарица“, по КККР на с. Добровница, общ. 

Пазарджик, обл. Пазарджик. Имотът е с трайно предназначение на територията 

„Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект“ и площ 

от 13103 м².  

Строителната база включва административно-битова и производствена сграда, бетонов 

център, ГСМ, открит склад, паркинг, зелени площи и съпътстваща инфраструктура. Водата 

необходима за нуждите на строителната база ще се добива от сондажния кладенец и ще се 

използва за промишлени цели (производство на бетони и бетонови изделия), измиване, 

напояване на зелени площи и за противопожарни цели. 

Сондажът ще се изгради в централната част на имота при точка с географски 

координати: 

N   42°11'19.38"  

E   24°22'55.71" 

Кота на устието: 200,75 м 

Годишното водно количество ще е до 90000 м3, при максимално водно количество до 4,0 

л/сек. за промишлени цели, напояване и измиване. Това водно количество ще се експлоатира 

целогодишно: 

Qпр.=90000 м3/год.=246,6 м3/денон.=2,85 л/сек.; 

Qмакс=4,0 л/сек. 

Необходимо е сондажът по всяко време да осигурява до 12 л/сек. за противопожарни 

цели и захранване на противопожарния резервоар. 

Вода за питейно-битови нужди на обекта ще се доставя в бутилиран вид и чрез 

диспенсъри, а за хигиенни нужди – чрез цистерна и отделна инсталация за баните. 

Формираните площадкови отпадъчни води от дейността на обекта, след преминаване 

през кало-маслоуловител (локално пречиствателно съоръжение) заедно с битово-фекалните 

отпадъчни води ще се заустват във водоплътна изгребна яма. 

Имотът е свързан с местната пътна инфраструктура и електроснабдителната мрежа на 

гр. Пазарджик. 

В ГСМ, който ще е на площадката, ще са налични следните видове горива и смазочни 

материали: 

- дизелово гориво и/или бензин, което ще се съхранява в резервоар в максимално 

количество – 20 тона; 

- смазочни масла и хидравлични течности, които ще се съхраняват в затворени съдове 

в количество 1 тон. 

Максималното количество на горивото, което се очаква да бъде налично на площадката 

е под праговите количества по Приложение 3 от ЗООС. Поради това площадката не се 

класифицира като предприятие с нисък  или висок рисков потенциал. Във връзка с горното, ИП 

не подлежи на процедура по глава седма, раздел първи от ЗООС.  

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. ДВ. 

бр. 98 от 27 Ноември 2018 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.). 
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Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони от националната 

екологична мрежа „Натура 2000“, съгласно Закона за биологичното разнообразие, както и в 

границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии. 

Най-близко разположената защитена зона е BG0000426 „Река Луда Яна“, от която имота отстои 

на не по-малко от 970 м. 

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-01-424(1)/16.06.2020 г. и наш вх. № ПД-01-291-

(3)/16.06.2020 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на 

околната среда при спазване на дадените в становището условия.  

Според представената в уведомлението информация (ПИ с идентификатор 21556.111.26 

по КК на с. Добровница, общ. Пазарджик и координати на проектен СК в Координатна с-ма 

WGS84), попада в границите на подземно водно тяло BG3G000000Q013 – Порови води в 

Кватернер – Горнотракийска низина.  

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

3а от Закона за водите (ЗВ). ИП попада в уязвима зона за защита на водите, включена в Раздел 

3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. 

Най- близко разположен обект, източник на питейно-битово водоснабдяване в района на 

ИП е: 

- на около 120 м южно от ИП се намира СК2 за питено-битово водоснабдяване, 

собственост на „Енджи“ ЕООД гр. Пазарджик. За СК2 има внесена преписка за 

провеждане на процедура за учредяване на СОЗ с вх. № СОЗ-161/2008 г.  

Други налични околни водовземни съоръжения в радус до 1000 м се ползват за 

напояване и други цели.  

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 на 

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

 

 

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

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-291-(5)/18.06.2020 г. 

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

Кметство Добровница и БД ИБР-Пловдив 
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