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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): 

 „Изграждане на кабелна линия 20 kV за захранване на нов трафопост на обект “Кариера 

за добив на инертен материал находище „Гергьовица“, местност „Айкъня“, землище на с. 

Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Пазарджик 

 

 

с възложител:  „ПЪТИЩА“ АД 

 

 

 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):  
Съгласно представената информация от възложителя, се предвижда изграждане на трасе 

на нова кабелна линия 20 kV за захранване на нов трафопост тип БКТП ВМ01, 20/0,4 kV, 1х 800 

kVА с местонахождение имот с идентификатор 36124.534.163, местност „Айкъня“ по КККР на 

с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Пазарджик.  

Имот с идентификатор 36124.534.163 по КККР на с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, 

е с обща площ 110 043 кв. м. с начин на трайно ползване: За кариера за суровини за 

строителство и промишлеността в скален масив. 

С решение №726/09.09.2004 г. на МС е предоставена концесия на „Пътища“ АД. 

Предмет на концесията по договор от 01.11.2004 г. е предоставяне на особено право на 

ползване върху подземни богатства – добив на строителни материали – мрамори от находище 

„Гергьовица“, общ. Пещера. Трасето на новата кабелна линия от 20 kV ще се осигури 

захранване на производствените мощности в обекта. Съществуващото електрозахранване на 

Кариера Капитан Димитриево е съгласно ИТН 3166889 е с мощност от 400 kW.  След 

реализиране на настоящето ИП присъединената мощност за обекта ще бъде 839.30 kW.  Целта е 

да бъде осигурено захранване на разположената в обекта трошачно-пресевна инсталация (ТСИ) 

модел MetsoMinerals NP1232, за която е дадено писмо изх. № ПД-01-418-/4/ от 08.09.2020 г . на 

директора на РИОСВ Пазарджик. 
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Трасето на новата кабелна линия 20 kV ще преминава, както следва: 

 Имот с идентификатор 36124.520.93, публична общинска собственост на община 

Пещера – 25 м подземно преминаване на кабел 20 kV от ЖР стълб 106/52, извод „Кътевица“ до 

съществуващ в имота трафопост, собственост на „Пътища“ АД. 

 Имот с идентификатор 36124.520.93, публична общинска собственост на община 

Пещера – 110 м подземно преминаване на кабел 20 kV до границата на имот с идентификатор 

36124.520.162. 

 Имот с идентификатор 36124.520.162, собственост на „Пътища“АД - 12 м подземно 

преминаване до първи ЖР стълб. 

 Имот с идентификатор 36124.520.162 – 289 м въздушно преминаване на кабел 20 kV до 

границата на имот с идентификатор 36124.534.175. 

 Имот с идентификатор 36124.534.175, държавна  и частна собственост с начин на трайно 

ползване „За кариера за суровини за строителството в промишлеността в скален масив“.  – 72 м 

въздушно преминаване на кабел 20 kV до границата на имот с идентификатор 36124.534.167. 

 Имот с идентификатор 36124.534.167, държавна  и частна собственост с начин на трайно 

ползване „За кариера за суровини за строителството в промишлеността в скален масив“  – 10 м 

въздушно преминаване на кабел 20 kV до границата на имот с идентификатор 36124.534.163. 

 Имот с идентификатор 36124.534.163, държавна  собственост с начин на трайно 

ползване „За кариера за суровини за строителството в промишлеността в скален масив“ – 38 м 

въздушно преминаване на кабел 20 kV до  ЖР стълб и 2,5 м подземно преминаване на кабел до 

нов трафопост тип БКТП ВМ01, 20/0,4 kV , 1х 800 kVА. 

От приложената документация е видно, че трасето ще бъде надземно 409 м и подземно – 

150 м. По цялото трасе ще бъдат изградени и съответния брой стълбове за осигуряване на 

нормативно определеното междустълбие. 

Реализацията на ИП не налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура, както 

и не е свързано с формиране на отпадъчни води. 

Всички отпадъци, генерирани при реализацията и експлоатацията на ИП, ще се 

съхраняват и управляват, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците 

(ЗУО). 

 Така заявено попада в обхвата на т. 3, буква „б” от Приложение 2 на Закона за опазване 

на околната среда (ЗООС) и 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): 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното 

разнообразие (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г. и посл. изм.) 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) (ДВ, бр.73/2007 г. и посл. изм.). 

Трасето на електропровода, предмет на ИП, попада в границите на защитени зони 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.) и 

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

- BG0000254 „Бесапарски възвишения” за опазване на природните местообитания и на 

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

решение № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.). 

В изпълнение на чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС е преценено, че ИП е допустимо, 

спрямо забраните в Заповедта за обявяване 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.) и актуализирана със Заповед № РД-

78 от 28 януари 2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.). 
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 Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на 

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-147-(6)/26.03.2021 г. 

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

Пещера и до кмета на с. Капитан Димитриево. 
в дирекция ПД 
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