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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. 67 от 23 август 2019 г.) 
 

 

   РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно  

предложение: 

 „Разработване на находище за строителни материали – гранити в площ „Старата 

кариера“, в землището на гр. Ветрен, общ. Септември, обл. Пазарджик, 

 

с възложител:  „ПРОМАТ СТРОЙ“ ЕООД 

  

 

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): 

Настоящото инвестиционното предложение предвижда добив на подземни 

богатства строителни материали – гранит в площ „Старата кариера”, разположена в 

землището на гр. Ветрен, общ. Септември, обл. Пазарджик със заявена площ от 249.9 дка. 

и предвиден срок за концесия 35 години. С протокол № НБ-16/19.12.2019 г. 

Специализирана експертна комисия (СЕК) на Министерство на енергетиката е приела 

резултатите от проучването, представени в геоложки доклад.  

Проученото находище отстои но около 2 км североизточно от гр. Ветрен. 

Разположено е върху югозападния склон на възвишение с най-висока точка 510 м. 

Находището е свързано с пътната мрежа чрез около 3 км бетониран  път и няколко черни 

пътища от него. 

Разчет за добив 35 000 м3 (94 500 т) годишно. От приложения теренно-ситуационен 

план е видно, че в рамките на концесионния контур, успоредно с воденето на минните 

работи (подготвителни, разкривни и добивни) ще се изгражда и съоръжение за минни  

отпадъци (СМО) с площ 19, 350 дка и проектна вместимост 200 000 м3. 
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Изчислени запаси в находището към 30.08.2019 г. 

№ на блока и категория на запасите Обем на запаси, м3 Обем на откривката, м3 

Блок 1 – (111) доказани запаси 589049 368931 

Блок 2 – (111) доказани запаси 1555484 67571 

Блок 3 – (111) доказани запаси 3696780 107774 

Блок 4 – (122) вероятни запаси 1582529 136497 

Общо: 7423842 680773 

 

Регистър на имотите попадащи в концесионния контур: 

Поземлен имот №  Вид собственост Вид територия 
Площ (дка) част 

или целия 

10820.0.318 Държавна частна Горска територия 113,486 част 

10820.32.228 Стопанисвана от общината Селско стопанство 208,976 част 

10820.32.227 Стопанисвана от общината Селско стопанство 1,710 част 

10820.32.235 Стопанисвана от общината Селско стопанство 31,117 целия 

10820.32.230 Стопанисвана от общината Селско стопанство 1,710 целия 

10820.32.229 Стопанисвана от общината Селско стопанство 2,494 целия 

10820.32.234 Стопанисвана от общината Селско стопанство 5,017 част 

10820.99.1 Частна Горска територия 2,500 целия 

10820.99.2 Частна Горска територия 0,500 целия 

10820.99.3 Частна Горска територия 1,000 целия 

10820.99.4 Частна Горска територия 4,000 част 

10820.99.5 Частна Горска територия 4,000 част 

 

Координатен регистър на концесионния контур в система 1970 г. 

Площ = 249996 м² 
    №           Х,м               У,м      

1     4558971.2     8561214.2 

2     4558858.0     8561409.7 

3     4558464.1     8561611.8 

4     4558396.2     8561358.3 

5     4558433.1     8561209.2 

6     4558486.0     8561225.9 

7     4558624.4     8560974.4 

8     4558755.5     8560817.5 

9     4558839.3     8560914.3 

 

Предвидено е по време на експлоатация на обекта да се извършват класически 

методи за добив на гранит – открит добив, чрез използване на механизация, която включва 

земнокопни машини (багери, булдозери, фадроми и автотранспорт – самосвали). В 

технологичния процес, довеждащ суровината до краен продукт са предвидени: откривни 

(подготвителни) работи, добивни работи, транспортиране и преработка на суровината. 

Находището ще се разработва по открит способ, като планово-прогнозно да се започне по 

блокове последователно от хоризонт 500 с първото 5 м полустъпало и последователно със 

стъпала по 10 м. Предвижда се обособяване първоначално на две работни места  - 

хоризонт 500 с площ 5 600 м2 от Блок 1 и на хоризонт 470 с площ 5 200 м2 от Блокове 3 и 

4.  По предварителни разчети Блок 1 ще се разработва чрез пряко натоварване с кариерен 

багер с кофа и  използване на рихлител при необходимост. Блокове 2, 3 и 4 ще се добиват 
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след провеждане на взривни работи на серии до 20 000 м3 с проекти и взривяване от 

външна фирма. 

Добитото полезно изкопаемо ще се извозва до (трошачно-сортировъчна 

инсталация) ТМСИ Лозен в с. Лозен, общ. Септември. Приложена е транспортна схема за 

извозването с дължина 24 км. (от находището в южна посока по общински пътища, 

покрай с. Аканджиево и Менекьово, общ. Белово до достигане на път I-8 от РПМ 

Пазарджик-Белово в участъка с. Малко Белово – с. Лозен). 

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. 

Снабдяването с питейна вода за персонала ще се осъществява с диспенсър  с 

минерална вода. 

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

ИП, за ангажирания персонал и охрана, ще се осигури мобилни химически тоалетни, 

които ще се обслужват от специализирано дружество по договор.  

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

образуват производствени отпадъчни води. 

 

 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 (ЗБР)(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.) и подлежи на 

процедура по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените 

зони.  

Концесионната площ, 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 по Директива 

92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и 

фауна е BG0000304 „Голак“, приета с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет 

(ДВ, бр. 85/2007 г.). Защитена зона BG0000304 „Голак“ отстои на 4.80 км от 

концесионната площ. Най-близко разположената защитена зона по Директива 79/409/ЕИО 

на Съвета относно опазването на дивите птици е BG0002069 „Рибарници Звъничево“, 

обявена със Заповед № РД-803/04.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите 

(ДВ, бр. 106/2008 г.). Защитена зона BG0002069 „Рибарници Звъничево“ отстои на 11.20 

км от концесионната площ.  

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените 

зони по смисъла на чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС и по реда на глава втора, раздел III от 

същата наредба, ще се извърши след внасяне на искане за преценяване необходимостта от 

ОВОС.  
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  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-01-300(4)/15.04.2020 г. и наш вх. № ПД-

01-195-(5)/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 (координатен регистър на концесионния 

контур), ИП попада в рамките на подземно водно тяло BG3G00000Pt044-Пукнатинни води 

–Западно-и централнобалкански масив. 

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. 

ИП попада в границите на повърхностно водно тяло „Река Марица от гр. Белово до 

р. Тополница и ГОК 13-К1(ГК1)“ с код BG3MA790R157. 

ИП не попада в зони  за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от Закона за 

водите (ЗВ). Най-близко разположени водни обекти, източници на питейно-битово 

водоснабдяване в района са: 

- На около 800 м южно от площадката на ИП се намира КЕИ „9-те чучура“ за 

питейно битово водоснабдяване на град Ветрен и селата: Аканджиево, Виноградец, 

Калугерово, Славовица, Горно Вършило, Церово, Лесичово, Боримечково с оператор 

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

съоръжение има внесена преписка за провеждане на процедура за учредяване на 

санитарно-охранителна зона (СОЗ) с вх. № ПУ-09-10/2019 г. 

- На около 5200-5400 м южно от площадката на ИП се намират 7 бр. 

водовземни съоръжения (ШТК) за водоснабдяване на гр. Ветрен и селата Горно Вършило, 

Боримечково, Лесичово, Виноградец, Калугерово, Церово, Славовица общ. Септември и с. 

Аканджиево, общ. Белово с оператор „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, 

гр. Пазарджик. 

- В района на находище „Старата кариера“ в землището на гр. Ветрен, общ. 

Септември, вероятно населените места се водоснабдяват и от водовземни съоръжения 

/извори/, за които БД ИБР няма налична информация, като същите са източник за питейно 

битово водоснабдяване на населените места. 

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 „Старата кариера“, в землището на гр. Ветрен, общ. Септември 

има водоизточници за питейно-битово водоснабдяване, посочени в т. 1.1 от становището; 

- Подземно водно тяло BG3G00000Pt044-Пукнатинни води –Западно-и 

централнобалкански масив, съгласно Раздел III от ПУРБ на ИБР е обявено за питейно 

подземно водно тяло, по смисъла на чл. 119, ал. 1, т. 1, вр. ал. 4, т. 1 от ЗВ; 

- Също така, вероятно населените места се водоснабдяват и от водовземни 

съоръжения /извори/, за които БД ИБР няма налична информация, то експлоатацията на 

ИП може да окаже въздействие върху подземните води в района на находище „Старата 

кариера“ в землището на гр. Ветрен, общ. Септември. 

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

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

 Да се направи характеристика на  хидрогеоложките условия и фактори (на базата 

на извършени хидрогеоложки изследвания и представен в БД ИБР хирогеоложки доклад), 

влияещи върху количеството и качеството на подземните води в района, за да се изясни 

влиянието на процеса на експлоатация на находище „Старата кариера“, в землището на гр. 

Ветрен, общ. Септември върху подземните води, конкретно върху водоизточниците за 

питейно-битово водоснабдяване. 

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

площадка с гориво-смазочни материали от техническите средства и други замърсители. 

 Да бъде изготвено 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 гр. Ветрен и селата Славовица и 

Виноградец, общ. Септември във връзка със 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.  

 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 гореизложеното, инвестиционното предложение попада в хипотезата на 

чл. 93, ал. 9, т. 1 и т. 3 на ЗООС.  

 В тази връзка РИОСВ-Пазарджик, Ви предоставя възможност за избор на 

процедура по задължителна ОВОС, без да се извършва преценка за ИП.  

 

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

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-195-(8)//26.06.2020 г. с приложено копие на писмо изх. 

№ ПУ-01-300(4)/15.04.2020 г. на БД ИБР. 

Копие от указателното писмото до възложителя е изпратено до кмет на Община 

Септември, кмет на гр. Ветрен и БД ИБР Пловдив.                                                               

 

                

Съгласувал:   

mailto:riewpz@riewpz.org

