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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 тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на магазин за рибарски 

принадлежности със складови помещения и опресняване на водата в изкуствен водоем“ в 

имот с идентификатор 81089.9.164 по КККР на с. Черногорово, община Пазарджик, обл. 

Пазарджик 

 

с възложител:  „СТИЛИСТ ПЕТЯ ТОТКОВА“ 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 изграждане на магазин за рибарски 

принадлежности със складови помещения в имот с идентификатор 81089.9.164 по КККР на с. 

Черногорово, община Пазарджик, обл. Пазарджик. 

В имот с идентификатор 81089.9.164 по КККР на с. Черногорово, община Пазарджик 

ще бъде обособен участък, в който ще се разположи система за отглеждане на зарибителен 

материал от шаранови риби /личинки/ във вани – около 500 кг./година. Басейните и ваните 

ще са с размери 3/6 до 3/10 м с дълбочина от 80 см до 1,0 м. Според размера на рибките те 

ще се местят към по-големите басейни.  

Малките басейни ще представляват плитък изкоп покрит със специално фолио за 

такива нужди. По-дълбоките басейни ще са от ПВЦ материал. Ваните ще са от метал или от 

PVC и ще се с размери 2/6 с дълбочина до 0,6 м. 

Общият обем на всички вани и басейни ще е около 2000 м3, разположени на площ 

около 2000 – 2100 м2. 
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Системата ще е в пълна рециркулация. Водата ще циркулира през ваните и басейните, 

ще се събира в най-ниска точка и после ще се връща в началото в един сборен съд. 

Пречистването на водата ще се извършва посредством три вида филтри – UV филтър, 

биологичен и механичен филтър. При нужда ще се добавя и кислород, ще се следи за PH. 

След първоначалното зареждане с вода на системата , вода ще се добавя само при загуби от 

изпарения. Вода ще се добавя основно през топлите месеци от годината  в периода март – 

октомври. 

За водоснабдяване на обекта ще се предвижда изграждане на тръбен сондажен 

кладенец. Посочено е, че изграждането на сондажа необходимо за допълване и опресняване 

на водата във ваните и басейните. Водата от същият ще се използва за измиване на външни 

площадки и напояване на зелени площи. Сондажът ще се изгради в източната част на имота с 

координати: северна ширина 42°17´45.80ʺ, източна дължина: 24°22´39.57ʺ. Проектни 

параметри на СК: дълбочина до 10 и диаметър на филтровата част до 200 мм. 

Прогнозни водни количества: 

- за аквакултури до 20 м3/дневно, т.е. до 3 600 м3/годишно. 

- За други цели до  1 м3/дневно, за измиване и напояване на тревни площи до 300 

м3/годишно. 

При изпразване на системата от вани и басейни, цялото водно количество от около 

2000 м3, ще се отвеждат в съседния имот ПИ 81089.9.165 с начин на трайно ползване 

деградирала ливада (имота ще се ползва с договор за наем). Това водно количество ще се 

подава в рамките на около 30 дни /по около 65м3/дневно/. 

Пътният достъп до имот 81089.9.164 по КККР на с. Черногорово ще се осъществява от 

местен черен път, с който граничи. 

В района липсва изградена техническа инфраструктура. 

За осигуряване с електричество се предвижда да се изгради отклонение от наличната 

мрежа в района. 

Питеен водопровод не се предвожда да бъде изграждан. За питейни нужди на 

персонала ще се доставя бутилирана вода и диспенсъри. 

При експлоатацията на ИП ще се формират само битово-фекални отпадъчни води, 

които ще се отвеждат в предвидена за изграждане водоплътна изгребна яма, поради липса на 

канализационна мрежа в района. 

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

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

(ЗУО). 

 Така заявено ИП попада в обхвата на т. 1, буква „е” 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.). 

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони от мрежата 

„НАТУРА 2000” и защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените 

територии. Намира се в близост до защитена зона BG0000426 „Река Луда Яна” за опазване 

на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени 
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зони, приет от Министерски съвет с Решение № 122 /2007 г. (ДВ, бр.21 /2007 г.), от която 

отстои на не по-малко от 0,44 km. 

 

 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-01-41(5)/14.04.2021 г. и наш вх. № ПД-01-19-

(13)/14.04.2021 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 имот с идентификатор 81089.9.164 по КККР на 

село Черногорово, мястото на реализация на ИП, попада в граница на повърхностно водно 

тяло (ВТ) „Река Луда Яна от вливане на Стрелчанска Луда Яна до устие“ с код 

BG3MA700R149. Попада в чувствителна зона. Имота, предмет на ИП не попада в зони за 

защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т.1, т.2, т. 4 и т. 5 от ЗВ. 

ИП попада в рамките на две подземни водни тела: BG3G000000Q013 – „Порови води 

в Кватернер – Горнотракийска низина“ и разположеното под него – ПВТ с код 

BG3G00000Q018 – Порови води в Неоген – Кватернер – Пазарджик – Пловдивски район, но 

предвид дълбочината на ск 10м попада в ПВТ с код BG3G000000Q013. 

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

т. 3а от ЗВ. Площта на ИП попада в уязвима зона за защита на водите, определени съгласно 

чл. 119а, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗВ. ИП не попада в зони за защита на водите, определени 

съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗВ. ИП не попада и не граничи с пояси на СОЗ. 

ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от 

наводнения (РЗПРН) в Източнобеломорски район и зоните и не попада в зони, които могат 

да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при 

сценариите съгласно чл. 146е от ЗВ.  

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

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-19-(14)//10.05.2021 г. 

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

Пловдив, Община Пазарджик и до кмета на с. Черногорово. 

 

Съгласувал:                                                               
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