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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 Март 2003 г., посл. изм. и 

доп. ДВ. бр. 67 от 23 Август 2019 г.) 

 
  РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно  

предложение: 
 „Изграждане на автоматизирана интегрирана система за капково напояване на трайни 

насаждения и закупуване на необходимата механизация за обработка на насажденията (био-

овощна градина)“ в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 46749.146.84, 46749.146.2, 

46749.145.6, м. „Широкия път“, 46749.130.35, м. „Пътеката“ и 46749.102.93, м. „Коруджа“ по 

КККР на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № 

ПД-01-484/28.09.2021 г. и доп. внесено информация от  04.10.2021 г. 
 

 

с възложител: „КАП КОНСУЛТ“ ООД 

  

 

РИОСВ-Пазарджик приема представената от възложителя документация за 

горепосочените инвестиционни предложения като информиране на компетентния орган  по 

околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/( изм. 

ДВ. бр. 21 от 13 Март 2020 г.) и чл. 4, ал. 1 на Наредбата за условията и реда за извършване 

на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ (изм. и доп. ДВ. 

бр.67 от 23 Август 2019 г.) и чл.10, ал.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)(обн. ДВ, бр.73 от 

11.09.2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94 от 30 ноември 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 

2018 г.). 

На основание чл. 5 от Наредбата за ОВОС и във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за 

ОС, РИОСВ-Пазарджик информира за следното: 

І. По отношение на изискванията на глава шеста на Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС): 

 Настоящото инвестиционното предложение се инициира с цел подобряване на 

ефективността на стопанството на възложителя и оборудването му с необходимата 

механизация за обработка на насаждения от 51.842 дка био овощна градина в с. Мало Конаре, 

с които стопанството разполага в дългосрочен план (22.911 дка собствени земи и 28.931 дка 

наети земи с договор за над 10 години). Към момента 11.108 дка са заети с насаждение с био 

сливи, 4.304 дка са заети с био праскови, 7.502 дка са заети с био кайсии, 20. 932 дка са заети с 

дюли и 8 дка са заети с орехи. Насажденията на горепосочената земя са биосертифицирани за 

отглеждане на трайни насаждения. 

 За подобряване ефективността на стопанството се предвижда: 

1. Закупуване на необходимата механизация за обработка на био овощна градина  (с 

насаждения от 51.842 дка с био сливи, праскови, кайсии, дюли и орехи). 
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2. Изграждане на поливна система: 

 капково напояване; 

 автоматизация 

 помпи за вода последно поколение; 

 система за контрол със сензори за напояването и фотоволтаични панели с 

инвертор. 

3. Ограда. 

 Инвестиционното предложение ще се реализира в рамките на следните ПИ с 

идентификатори: 

 46749.146.84, м. „Широкия път“, с площ 4 304 м2; 

 46749.146.2, м. „Широкия път“, с площ 7 462 м2; 

 467749.145.5, м. „Мишеви каваци“, с площ 7 500 м2; 

 46749.130.35, м. „Пътеката“, с площ 3 645 м2; 

 46749.102.93, м. „Коруджа“, с площ 28 931 м2. 

 Реализацията на инвестиционното предложение не налага изграждане на нова 

техническа инфраструктура. 

 За обезпечаване нуждите от вода на системата за капково напояване ще се използва 

вода от собствен водоизточник, за който има издадено разрешително за водовземане от 

подземи води чрез нови водовземни съоръжения от БД ИБР-Пловдив № 31520736/03.05.2017 

г., с краен срок до 30.05.2022 г. 

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

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. 77/2002 

г. и посл. изм.) 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.). 

 Имоти с идентификатори 46749.146.84, 46749.146.2, 46749.145.6, 46749.130.35 и 

46749.102.93, в който ще се осъществи ИП, не попадат в границите на защитени територии по 

смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по 

смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е 

BG0000426 „Река Луда Яна” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 

фауна, включена в списъка от защитени зони, приета от Министерски съвет (МС) с Решение 

№ 122 от 02 март 2007 г. (ДВ бр. 21 от 09.03.2007 г.) изм. с Решение № 588 от 6 август 2021 г. 

на МС (ДВ бр. 67 от 13.08.2021 г.), от която имотите отстоят на не по-малко от 1.39 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-01-997(1)/04.11.2021 г. и наш вх. № ПД-01-484-
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(3)/04.11.2021 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021 г.), 

Закона за водите (ЗВ) и подзаконовите нормативни актове към него.  

Според представената в уведомлението информация, ИП попада в рамките на подземно 

водно тяло с код BG3G000000Q013 – „Порови води в Кватернер – Горнотракоийска 

низина“. 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, включена в Раздел 3, 

точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. ИП попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 

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

съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗВ. 

Мястото на реализация на ИП попадат границите на повърхностно водно тяло (ВТ) 

„Река Марица от река Тополница до вливане на река Въча и ГОК-9 и ГОК-II“ с код 

BG3MA700R143. ИП попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, 

т. 3, буква „б“ от ЗВ. 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 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-01-484-(7)/09.11.2021 г. 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено и до Община 

Пазарджик, Кметство Мало Конаре и БД ИБР – Пловдив. 
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