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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 насаждения с ябълки, проектиране и изпълнение на система за капково 

напояване на насажденията, проектиране и изграждане на фотоволтаични съоръжения и 

закупуване на селскостопанска техника и инвентар“, на площ от 160 дка в имоти, находящи се в 

местностите „Горна и Долна Мирчовица“ и „Сульовица“ по КККР на с. Карабунар, общ. 

Септември, обл. Пазарджик 

 

с възложител:  „БИОФРУТА“ ЕООД 

 

 

 Приемаме представеното уведомление вх. № ПД-01-487/29.09.2021 г. и доп. информация 

от 01.10.2021г.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 160 дка нови насаждения от 

ябълки и проектиране и изпълнение на система за капково напояване, в следните поземлени 

имоти: 

ПИ с идентификатор  
Землище  

(по КККР) 
Площ (м²) 

Трайно 

предназначение на 

територията 

Начин на трайно 

ползване 
Собственост 

местност „Долна Сульовица“ 

36172.99.38 с. Карабунар 5569 Земеделска Нива Частна 

36172.99.24 с. Карабунар 1937 Земеделска Нива Частна 
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36172.99.4 с. Карабунар 1312 Земеделска Нива Частна 

36172.99.12 с. Карабунар 6932 Земеделска Нива Частна 

36172.99.22 с. Карабунар 2999 Земеделска Нива Частна 

36172.99.14 с. Карабунар 7000 Земеделска Нива Частна 

36172.99.2 с. Карабунар 2275 Земеделска Нива Частна 

36172.99.25 с. Карабунар 4626 Земеделска Нива Частна 

36172.99.40 с. Карабунар 4194 Земеделска Нива Частна 

36172.99.16 с. Карабунар 2200 Земеделска Нива Частна 

36172.99.17 с. Карабунар 1800 Земеделска Нива Частна 

36172.99.1 с. Карабунар 1010 Земеделска Нива Частна 

36172.99.23 с. Карабунар 1808 Земеделска Нива Частна 

36172.99.3 с. Карабунар 1348 Земеделска Нива Частна 

36172.99.39 с. Карабунар 2999 Земеделска Нива Частна 

36172.99.13 с. Карабунар 7111 Земеделска Нива Частна 

36172.99.41 с. Карабунар 2751 Земеделска Нива Частна 

36172.99.15 с. Карабунар 3000 Земеделска Нива Частна 

местност „Долна и Горна Мирчовица“ 

36172.70.49 с. Карабунар 2346 Земеделска Нива Частна 

36172.70.70 с. Карабунар 5597 Земеделска Нива Частна 

36172.70.68 с. Карабунар 4499 Земеделска Нива Частна 

36172.70.52 с. Карабунар 4185 Земеделска Нива Частна 

36172.70.86 с. Карабунар 4961 Земеделска Нива Частна 

36172.70.65 с. Карабунар 4314 Земеделска Нива Частна 

36172.70.48 с. Карабунар 1600 Земеделска Нива Частна 

36172.70.75 с. Карабунар 6242 Земеделска Нива Частна 

36172.70.73 с. Карабунар 5788 Земеделска Нива Частна 

36172.71.22 с. Карабунар 2999 Земеделска Нива Частна 

36172.71.15 с. Карабунар 5999 Земеделска Нива Частна 

36172.71.13 с. Карабунар 7000 Земеделска Нива Частна 

36172.71.16 с. Карабунар 7106 Земеделска Нива Частна 

36172.71.17 с. Карабунар 2640 Земеделска Нива Частна 

36172.79.11 с. Карабунар 7641 Земеделска Нива Частна 

36172.79.15 с. Карабунар 3360 Земеделска Нива Частна 

36172.78.18 с. Карабунар 1825 Земеделска Нива Частна 
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36172.78.202 с. Карабунар 999 Земеделска Нива Частна 

36172.78.12 с. Карабунар 908 Земеделска Нива Частна 

36172.78.15 с. Карабунар 3228 Земеделска Нива Частна 

36172.78.14 с. Карабунар 3209 Земеделска Нива Частна 

36172.78.5 с. Карабунар 12861 Земеделска Нива Частна 

 

Новите ябълкови насаждения ще се засаждат ръчно на редове. Обработването на 

почвата, вътре в редовете ще става механизирано – с многофункционални селскостопански 

машини, с отклоняваща секция, намаляващи броя на почвените обработки. В междуредията ще 

се поддържа тревостой. 

Водите за напояване ще се добиват от три съществуващи тръбни кладенци (ТК), 

находящи се в имоти с идентификатори 36172.100.76 (разрешително №31520277/23.11.2011г.), 

36172.114.17 (разрешително №31520808/08.05.2018г.) и 36172.91.24 (разрешително 

№31520750/31.05.2017г.). 

За захранване на сондажите с ел. енергия ще се изградят фотоволтаични съоръжения, в 

част от имотите, в които са сондажите и ще се използват единствено за захранване на помпите, 

които са с мощност 30  kW всяка и необходимата площ. 

За обработване на насажденията се предвижда закупуване на селскостопанска техника и 

инвентар. 

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 (посл.  изм. ДВ. 

бр. 98 от 27 Ноември 2018 г.) 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)(посл. изм. и доп. ДВ. 

бр. 3 от 5 Януари 2018 г.). 

Имотите, предмет на ИП, не попадат в границите на защитени зони от националната 

екологична мрежа „Натура 2000“, съгласно Закона за биологичното разнообразие, както и в 

границите на защитени територии, по смисъла на чл. 5 на Закона за защитените територии. 

Най-близко разположената защитена зона е BG0000578 „Река Марица“, от която имотите 

отстоят на не по-малко от 120 м. 

 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-01-992(1)/03.11.2021 г. и наш вх. № ПД-01-487-

(7)/03.11.2021 г., ИП е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и 

мерките за постигане на добро състояние на водите.  
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Според представената в уведомлението информация ИП попада в рамките подземно 

водно тяло с код BG3G000000Q013 – „Порови води в Кватернер – Горнотракийска 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, буква „а“ от ЗВ. Площта на 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 попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) „Река 

Марица от гр. Белово до река Тополница и ГОК-13-К1 (ГК1)“ с код BG3MA790R2. 

Площта на 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 за имоти 36172.99.1, 36172.99.2, 36172.99.3, 36172.99.4, 36172.99.15, 36172.99.16, 

36172.99.17, част от имот 36172.99.14, 36172.99.22, 36172.99.23, част от имот 36172.99.40, 

36172.99.41, 36172.99.24- имот, в който е изграден ТК с разрешително №31520750, 36172.78.5, 

36172.78.12, 36172.78.14, 36172.78.15, 36172.78.18, 36172.79.15, 36172.78.202, част от имот 

36172.79.11,  попадат в пояс III-ти на СОЗ около пет ТК за ПБВ, учредена със Заповед СОЗ-М-

317/03.07.2017 г. 

ИП за имоти 99.12, 99.13, 99.14, 99.15, част от 99.16, част от 99.1, част от 99.2, 99.3, 99.4, 

99.22, 99.23, 99.24, 99.25, 99.38, 99.39, 99.40, 99.41, (100.76, 114,017, в които са изградени ТК), 

за които е предвидена реализацията на ИП, попадат в зоните, които могат да бъдат наводнени 

съобразно картите на районите под заплаха от наводнение, при сценариите, посочени в чл. 146е 

(1) от ЗВ за район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) с код 

BG3_APSFR_MA_07-Марица-Пазарджик, от определените РЗПРН в ПУРН ИБР 2016-2021. 

  

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

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-487-(8)/16.11.2021 г. 

  

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

Септември, кмет на с. Карабунар и до БД ИБР-Пловдив. 
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