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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): 

 „Създаване на 130 дка насаждения от биологични малини, изграждане на напоителни 

съоръжения и система против градушка, птици и насекоми“ в имот  с идентификатор 

10450.4.109, местност „Устето/Манд. кория“ по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. 

Пазарджик 

 

с възложител:  „БИО ПРОДУКТИ БГ“ ЕООД 
 

 

 Приемаме представеното с вх. № ПД-01-476/27.09.2021 г. 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): 

 С инвестиционното предложение се предвижда създаване на 130 дка насаждения от 

биологични малини, изграждане на напоителни съоръжения и система против градушка, птици 

и насекоми в имот с идентификатор 10450.4.109 по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, 

обл. Пазарджик. 

 Насажденията от биологична малина с площ от 130 дка ще се създадат в имот с 

идентификатор 10450.4.109, находящ се в местност „Устето/Манд. кория“ по КККР на гр. 

Велинград, общ. Велинград, който е с обща площ 167,418 дка, вид територия: земеделска и 

начин на трайно ползване: оранжерия с трайна конструкция. Ще се прилагат следните, 

стандартни за селското стопанство, дейности – продълбочаване на почвата; оран; дисковане; 

фрезоване; маркиране и трасиране; засаждане; загърляне на растенията, други дейности – 

подготовка и разнасяне на посадъчния материал.  

 За напояване на насажденията, след засаждането им, ще се изгради нова напоителна 

система, чрез капково напояване, като за целта ще бъдат монтирани помпи, филтърна система 

за пречистване на водата и капков маркуч. 
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 Нуждите от вода на системата за капково напояване ще се обезпечават от собствен 

водоизточник в рамките на имота, за който има издадено разрешително за водовземане от БД 

ИБР-Пловдив. 

 Последният етап от ИП е изграждане на система против градушка, насекоми и птици, 

представляваща конструкция с височина до 3 м., изработена от дървени колове и покрита с 

мрежа с UV защита с процент на засенчване около 60 %. Към конструкцията ще бъде 

монтирана и система за мъглуване, която ще спомогне за увеличаване на добивите и 

предпазване от неблагоприятни метеорологични условия. 

За реализацията на инвестиционното предложение не се налага изграждане на нова 

техническа инфраструктура. В случай че възникне необходимост от такива, изкопните работи 

ще са с дълбочина не повече от 30-40 см. 

ИП не е свързано с генериране на отпадъци (всички необходими материали ще се достават в 

готов вид, готови за монтаж) и формиране на отпадъчни води. 

 Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 1, 

буква „в“ 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.). 

 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 BG0001386 „Яденица” за опазване на природните местообитания 

и на дивата флора и фауна, обявена със заповед № РД-322/31.03.2021 г. на министъра на 

околната среда водите (ДВ, бр. 52/22.06.2021 г.), от която отстои на не по-малко от 3,29 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-01-957(1)/26.10.2021 г. и наш вх. № ПД-01-476-

(3)/26.10.2021 г., ИП е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и 

мерките за постигане на добро състояние на водите.  

Според представената в уведомлението информация (ПИ с идентификатор 10450.4.109, 

местност „Устето/Манд. кория“ по КККР на гр. Велинград), ИП попада в границите на 

повърхностно водно тяло (ВТ) „Река Мътница от вливане на Стара река до устие и река Малка 

Мътница“ с код BG3MA900R228. 

Площта на ИП  не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 

1, т. 3, буква „б“ от ЗВ. 

Площта 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 подземно водно тяло с код BG3G00000NQ008 – „Порови води в 

Неоген  - Кватернер – Велинград“. В подземните водни тела има определени зони за защита на 

водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от ЗВ.  

mailto:riewpz@riewpz.org


 
 гр.Пазарджик, ул.”Генерал Гурко” №3, ет.4  

Тел: (+359) 34 401917, Факс: (+359) 34 445585, e-mail: riewpz@riewpz.org,, web: https://www.riewpz.org   
 

3 
 

Площта на ИП попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 

1 от ЗВ. 

ИП не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 2, т. 3, 

бука „а“  и т. 4 от ЗВ.  

ИП не попада и не граничи с пояси на СОЗ. Намира се 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 наводнение, при сценариите, посочени в чл. 146е 

от ЗВ. 

  

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

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-476-(4)/03.11.2021 г. 

  

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

Велинград и до БД ИБР-Пловдив. 
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