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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 два нови тръбни кладенеца за допълнително промишлено 

водоснабдяване на производствената площадка“ в имот с идентификатор 66559.6.175, м. 

„Ламбурките“ по КККР на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик 

 

с възложител:  „ДИ ЕС СМИТ БЪЛГАРИЯ“ 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): 

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на два нови тръбни кладенеца 

(ТК 1/10 и ТК 2/11) за допълнително промишлено водоснабдяване в ПИ с идентификатор 

66559.6.175, м. „Ламбурките“ по КККР на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик. 

Производственото водоснабдяване на „ДИ ЕС СМИТ БЪЛГАРИЯ“ АД се 

осъществява от пет броя тръбни кладенци, разположени в един ред успоредно на река 

Марица и отстоящи средно на около 60 м  от нея. Съоръженията са разположени в 

местността „Ламбурките“ от землището на с. Синитово. Съществуващите водовземни 

съоръжения са с различна дълбочина (от 25 до 80 м) и за тях има издадени разрешителни за 

водовземане от БД ИБР Пловдив, съответно № 31530536/19.02.2019 г. (ТК 9а) с разрешен 

средноденонощен дебит Qпр.=25,0 л/сек и № 31530537/20.02.2019 г. (ТК 5, ТК 6, ТК 7 и ТК8а) 

с разрешен средноденонощен дебит Q пр.=122,0 л/сек. (общо за четирите ТК). С двете 

разрешителни са разрешени общо 147 л/сек. 

Водите се ползват за „промишлено водоснабдяване“ и „други цели“. Във връзка с 

намаляване ефективността на работа на съществуващите водовземни съоръжения (някои се 
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експлоатират повече от 30 години). С настоящето ИП се предвижда да се изградят 

заместващи съоръжения, които да се изградят в имот с идентификатор 66559.6.175, м. 

„Ламбурките“ по КККР на с. Синитово и да се присъединят към съществуващите резервоар и 

помпена станция. Проектните два нови ТК 1/10/ и ТК 2/11/ ще са с еднотипна конструкция: 

- Дълбочина до 25 и сондиране с диаметър 800 мм. Обсаждането ще  със стоманени 

тръби 400 м, като филтровата част ще се разполага в интервала 8-24 м и полагане на филцова 

засипка с едрина 5-20 мм. В интервала 0,00-8,00 м обсаждането ще бъде с плътни тръби и ще 

се изпълни задтръбна циментация. В интервала 20,0-22,0 м обсадните тръби ще се плътни , за 

да се осигури място за монтаж на потопяеми помпи. Най-отдолу 24,0-25,0 м, сондажите ще 

завършват плътни тръби – утайник. Отгоре, около кладенците ще се изградят бетонови 

шахти, затворени с метални капаци.  

- Новите сондажи ще се изградят в южната част на с идентификатор 66559.6.175, м. 

„Ламбурките“ по КККР на с. Синитово с обща площ 1 750 кв. м. и начин на трайно ползване- 

за съоръжение на водопровод, както следва: 

ТК 1/10/ координати: северна ширина: 42°09´27,20ʺ 

                                източна дължина: 24°21´28,33ʺ 

                          кота на устието: 196,77 м 

 

ТК 2/11/ координати: северна ширина: 42°09´26,14ʺ 

                               източна дължина: 24°21´27,92ʺ 

                         кота на устието: 196,62 м 

От приложената информация е видно, че двата нови ТК на територия с разрешен 

дебит от 76 л/сек. и да бъде издадено ново разрешително за водовземане, което да включва и 

ТК 8а  (със средноденонощен дебит Qпр.=36,0 л/сек.). При това положение ще има 

средноденонощен дебит от 112,0 л/сек., което ще е с 13 % по-малко от сега разрешените 

количества.  

Възложителят предвижда двете разрешителни за водовземане  от подземни води чрез 

съществуващи водовземни съоръжения (№ 31530536/19.02.2019 г. и № 31530537/20.02.2019 

г.) да бъдат закрити и ТК 5, ТК 6, ТК 7 и ТК9а  да бъдат извадени от употреба. 

След реализацията на настоящето ИП, водовземането ще се извършва от общо три ТК:  

новите ТК 1/10/ и ТК 2/11/ и от съществуващият ТК8а. 

 

Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура. 

За основната производствена площадка на „ДИ ЕС СМИТ БЪЛГАРИЯ“ АД в с. 

Главиница вода за питейно-битови нужди се доставя по силата на сключен договор с „ВКУ“ 

ЕООД, гр. Пазарджик. 

Отпадъчните води от осъществяването на настоящето ИП ще се формират само при 

прочистването на съоръженията с ерлифт. Същите ще са около 300-500  м3 и ще се отведат за 

напояване на тревната растителност в имота. 

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. 3, буква „г” и т. 10, буква „н“ 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.  
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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.). 

 Имот с идентификатор 66559.6.175 по КККР на с. Синитово, в който ще се осъществи 

ИП, попада в границите на защитена зона BG0002057 „Бесапарски ридове” за опазване на 

дивите птици, обявена със Заповед № РД-786/29.10.2008 г. на Министъра на околната среда 

и водите (ДВ бр. 106/2008 г.) и граничи със защитена зона 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 .)  

 Внесеното инвестиционно предложение е допустимо по смисъла на чл. 12, ал. 2 от 

Наредбата за ОС. 

 

ІII. По отношение изискванията на Глава седма, раздел втори на ЗООС –

„Комплексни разрешителни”: 

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на два нови ТК с цел 

промишлено водоснабдяване на производствената площадка на Дружеството. В рамките на 

производствената площадка е разположена инсталация за експлоатацията на която е 

издадено КР №114-Н1/2014 г., актуализирано с решение № 114-Н1-И1-Аз-ТГ1/2019 г.  

Гореописаното ИП: 

- Не представлява нова дейност на производствената площадка, в рамките на която е 

разположена инсталация, попадаща в обхвата на Приложение №4 от ЗООС. 

- Не представлява промяна в работата на инсталацията, за която е издадено КР №114-

Н1/2014 г., поради това не е необходимо да се провежда процедура по реда на глава седма, 

раздел II на ЗООС.  

 

 IV. 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-01-653-(3)/20.08.2021 г. и наш вх. № ПД-01-307-

(9)/20.08.2021 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН  на ИБР (2016 2021 г.), 

ЗВ и подзаконовите нормативни актове към него, при спазване на дадените в становището 

условия.  

Според представената информация ИП (имот с идентификатор 66559.6.175, м. 

„Ламбурките“ по КККР на с. Синитово и координати на проектни ТК в координатна с-ма 

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

Кватернер – Горнотракийска низина. 

В подземните тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от 

ЗВ. ИП попада в уязвима зона за защита на водите, включена в раздел 3точка 3.3.1 от ПУРБ 

на ИБР. 

Най-близко разположени водни обекти, източници на подземни води за питейно-

битово водоснабдяване в района на ИП, са: 
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- На около 730-770 м югоизточно то ИП се намират ТК 1а и ТК 2а на ПС „Синитово“ за 

питейно-битово водоснабдяване на с. Синитово, общ. Пазарджик. За водовземните 

съоръжения има учредена санитарно-охранителна зона (СОЗ), съгласно Наредба 

№3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и 

експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово 

водоснабдяване и около източниците на минерални води, използвани за лечебни, 

профилактични, питейни и хигиенни нужди, със заповед на № СОЗ-М-339/27.10.2017 г. на 

директора на БДИБР. Проектираните два нови ТК 1/10/ и ТК 2/11/ попадат в пояс III-ти на 

тази СОЗ. 

ИП попада в границите на повърхностно водно тяло „река Марица от р. Тополница до 

вливане на р. Въча и ГОК-9 и ГОК II“ с код BG3МА700R143. 

ИП попада в  границите на зона за защита на водите – чувствителна зона „водосбор на 

р. Марица“ с код BGCSARI06, определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗВ, 

включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР. 

ИП попада в границите на зона за защита на водите – ЗЗ „Бесапарски ридове“ с код 

BG0002057, определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ, включена в раздел 3, точка 3.5.2. 

на ПУРБ на ИБР. 

ИП попада в зоните,  които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите 

под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл. 146е (1), точки 1 и 2 от ЗВ, 

определени за район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН)  

BG3_APSFR_MA_07_Марица – Пазарджик, от определените в ПУРН на ИБР 2016-2021 

РЗПРН. 

    

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

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-307-(10)/23.08.2021 г. 

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

Пазарджик, до кмета на с. Синитово и до БДИБР-Пловдив. 
 

mailto:riewpz@riewpz.org

