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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 (ИП): 

 „Добив и преработка на пясъци и чакъли от находище „Кайметлий“ в землището на с. 

Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик“, 

 

с възложител:  „ТОТ-8“ ЕООД 

 

 

 Приемаме представеното 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): 

Инвестиционното предложение предвижда да бъде извършван добив и преработка  на 

инертни строителни материали – пясъци и чакъли от находище „Кайметлий”, в землище на с. 

Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик. Площта на находището е с правоъгълна форма 

с основни размери 205х1100 м и големина 221 322 м2.  

За ИП има проведена процедура по реда на ЗООС и Наредбата за условията и реда за 

извършване на ОВОС, има изготвениДоклад за ОВОС и Доклад за оценка на степента на 

въздействие на ИП върху защитени зони в района, която е приключила с издаване на 

решение №1-1/15.10.2015 г. на Директора на РИОСВ–Пазарджик по ОВОС, с което е 

одобрено извършването на горепосоченото ИП. 

След влизането в сила на Решени №1-1/15.10.2015г. възложителят е предприел 

дейтвия по реализацията на ИП, като е възложил изготвянето на необходимата концесиона 

документация, с която да поиска предоставяне на концесия за добив на подземни богатства 

по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства (ЗПБ). 
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Издадено е Решение на Министерския съвет №667/25.09.2020 г. за предоставяне на 

исканата концесия за Добив на подземни богатства – строителни материали – пясъци и 

чакъли от находище „Кайметлий” в землището на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. 

Пазаджик». 

Министерство на енергетиката е изготвило проект на Договор за предоставяне на 

исканата концесия за добив на подземни богатства от находище „Кайметлий”, който е 

изпратен на концесионера „ТОТ-8” ЕООД с изх. № Е-Т-654/20.10.2020 г, като сключването 

на концесионния договор трябва да стане в срок от 6 месеца от влизането в сила на Решение 

на МС №667/25.09.2020 г. 

Настоящето уведомление се подава поради обстоятелството, че Решение по ОВОС 

№1-1/15.10.2015 г. на Директора на РИОСВ-Пазарджик е загубило правно действие. 

Концесионната площ попада върху поземлен имот № 000899, землище на с. 

Величково, който е частна собственост и е с начин на трайно ползване – рибарници. 

Границите на заявената концесионна площ съвпадат изцяло с тези на утвърдените геоложки 

запаси на находището. 

 

№ Х(m) Y(m) 

1. 4550723.2 8574521.2 

2. 4550671.4 8573451.4 

3. 4550468.3 8573463.2 

4. 4550513.7 8574533.2 

 

Находище „Кайметлий” отстои на около 3 км южно от с. Величково и на около 6 км. 

северозападно от гр. Пазарджик, заема част от лявата незаливна тераса на р. Марица, която 

минава на около 170-200 м южно от него. 

Концесионния срок за експлоатация ще бъде 25 години.  

Установено от геологопроучвателните дейности е, че находище „Кайметлий” е 

изградено от алувиални отложения, представени от пластове разнозърнести пясъци и чакъли 

с дебелина от 8,3 до 23,6 м. Върху полезното изкопаемо са разположени кватернерни 

глинесто-пясъчливи отложения от некондиционни материали (откривка) с дебелина от 0,6 до 

2,5 м , средно 1,68 м. 

Хидроложките условия на находището са изяснени. Нивото на подземния хоризонт 

варира в интервала 0,6-1,0 м от терена в северните части от находището, до 2,5 м в южната 

му част. 

Доказаните работни запаси на полезно изкопаемо възлизат на 2 833 220 м3 (утвърдени 

с протокол № НБ-50/06.12.2012г. на СЕК на МИЕ). Проектния обем на добитите запаси 

възлиза на 1 808,5 хил. м3.   

При разработване на находището ще се извършват следните технологични процеси: 

• Минно-подготвителни работи; 

• Отнемане на откривката върху разработвания участък; 

• Добив на суровина; 

• Преработка на суровината; 

• Рекултивация след края на експлоатацията. 

Приет е следният режим на работа: 

• Работни дни в една календарна година - 185 дни; 

• Работни месеци – 9; 
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• Петдневна работна седмица; 

         Технологията на добив ще бъде по открит способ с използване на плаващо съоръжение  

- земесмукачна драга (земснаряд), при която работният откос на изкопа се оформя под 

действието на тежестта на самия материал. 

За нуждите на ИП се предвижда изграждане на нова транспортна инфраструктура в 

границите на концесионната площ – вътрешни временни пътища със средно транспортно 

разстояние до 500 м. За извозване на готовата продукция е изготвена транспортна схема, 

съгласно която ще се достига до път IV-3704 Бошуля-Пазарджик по път с дължина 2 030 м. 

Основни елементи на транспорната схема ще са къса пътна връзка от североизточния край на 

концесионната площ, две премостващи съоръжения на отводнителни канали и няколко къси 

участъци от полски пътища. 

На обекта няма да има ново строителство и трайно поставени съоръжения, а само 

преместваеми обекти - фургони и съоръжения. Не се предвижда да бъдат изграждани 

водопровод и канализационен колектор, няма да се полага кабел за електрозахранване, 

поради което не се предвиждат трасета за такива обекти. Водоснабдяването с вода за 

санитарно-битови нужди ще става посредством автомобилни цистерни. Питейната вода, а 

отвеждането на отпадъчните води ще си  

Формираните при експлоатацията на ИП битови-фекални отпадъчни води и води от 

работещите, ще се отвеждат в предвидени за изграждане водоплътна-изгребна яма. 

 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 „а“ 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 (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.). 

 Площадката на ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на 

Закона за защитените територии. 

 Площадката на ИП попада в границите на следните защитени зони: 

1. BG0002069 „Рибарници Звъничево” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед 

№ РД-803/4.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 106/2008 г.). 

2. BG0000578 „Река Марица” за опазване на природните местообитания и на дивата 

флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приета от Министерски съвет с 

Решение № 122/2007 г. (ДВ бр. 21/2007 .). 

 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): 
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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-01-1006 (1)/16.12.2020 г. и наш вх. № ПД-01-604-

(7)/16.12.2020 г., ИП е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и 

мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на дадените в становището 

условия.  

Според представената информация (координатен регистър на граничните точки на 

контура на находище „Кайметлий“ в землището на с. Величково), ИП попада в рамките на 

подземно водно тяло ВG3G000000Q013 - 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). Площта на ИП попада в уязвима зона за защита на водите 

включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. 

 Мястото на реализация на ИП попада в границите на водосбора на повърхностно 

водно тяло (ПВТ) с код ВGЗМА790R157 „Река Марица от гр. Белово до р. Тополница и ГОК 

13 - К1(ГК1)”. ИП попада в зони за защита (ЗЗ) на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ с код 

ВG0000578 „Река Марица”, съгласно Директива 92/43/ЕИО за запазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна и ЗЗ с код ВG0002069 „Рибарници Звъничево”, 

съгласно Директива 79/409/ЕИО за съхранението на дивите птици, включени ва Раздел 3, т. 

5.1. и 5.2. от ПУРБ на ИБР. ИП попада в чувствителна зона по чл. 119а, ал. 1, т. 3б от ЗВ, 

описана в раздел 3 на ПУРБ на ИБР. 

ИП попада почти изцяло в зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите 

на районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл. 146е (1), т. 3 и изцяло 

за зоните по т. 1 и т. 2 от чл. 146е (1) от ЗВ за район със значителен потенциален риск от 

наводнения (РЗПРН) BG3_APSFR_MA_07- Марица – Пазарджик, от определените РЗПРН в 

ПУРН на ИБР 2016-2021 г. РЗПРН. 

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

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-604-(8)/23.12.2020 г.  

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

Пазарджик, БД ИБР гр. Пловдив и кмета на с. Величково. 
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