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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: 
„Доставка и монтаж на система за капково напояване на площ от 25 000 ха насаждения 

от лук и 30 000 ха насаждения от моркови, доставка и монтаж на дъждувална система за 

напояване на 30 000 ха насаждения с картофи в землището на с. Виноградец, общ. Септември, 

обл. Пазарджик и закупуване на специализирана земеделска техника“, внесено с уведомление 

вх. № ПД-01-497/30.09.2021 г. и доп. внесено уведомление от 07.10.2021 г. 

 

 
с възложител: „ГАЯ АГРО“ 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): 

 Предмет на инвестиционното предложение е доставка и монтаж на система за капково 

напояване на площ от 25 000 ха насаждения от лук и 30 000 ха насаждения от моркови, 

доставка и монтаж на дъждувална система за напояване на 30 000 ха насаждения с картофи в 

землището на с. Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик и закупуване на 

специализирана земеделска техника. Съгласно представено удостоверение № 3874/23.09.2021 

г. на „Напоителни системи“ ЕАД – клон Тополница, захранването на капковата напоителна и 

дъждувална система с вода ще се извършва от техен източник, който може да осигури 

необходимите количества вода за напояване на следните масиви: 

- моркови в масив № 321, с площ 51,159 дка; 

- моркови в масив № 323, с площ 192,419 дка; 

- лук в масив № 322, с площ 42,817 дка; 

- лук в масив № 326, с площ 164,11 дка; 

- лук в масив № 324, с площ 50,186 дка. 
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- лук в масив № 325, с площ 23,208; 

- картоф в масив № 332, с площ 203,585 дка; 

- картов в масив № 333, с площ 106,246 

 Инвестиционното предложение не е свързано с изграждане на нова техническа 

инфраструктура и формиране на отпадъчни води. Не се предвижда извършване на строителни 

дейности, респективно генериране на строителни отпадъци. При експлоатацията ще се 

генерират минимални количества битови отпадъци, които ще се съхраняват и управляват 

съгласно утвърдените нормативни изисквания за дейности с отпадъци.  

 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): 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното 

разнообразие (ЗБР) 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.). 

Масивите, предмет на ИП, НЕ ПОПАДАТ в границите на защитени зони от мрежата 

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

територии. Намират се в близост до защитена зона BG0000578 „Река Марица” за опазване на 

природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, 

приет от Министерски съвет с Решение № 122 /2007 г. (ДВ, бр.21 /2007 г.), изменена с 

Решение № 588/06 август 2021 г. /ДВ, бр. 67/13 август 2021 г./. 

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-01-1036(1)/18.11.2021 г. и наш вх. № ПД-01-497-

(6)/18.11.2021 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 (имоти в с. Виноградец), ИП 

попада границите на повърхностно водно тяло (ВТ) „Река Марица от гр. Белово до р. 

Тополница и ГОК-13 и К1 (ГК-1)“ с код BG3MA790R157. 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 попада в рамките на 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. 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. 

ИП не попада и не граничи с пояси на СОЗ.  

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

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-497-(7)/19.11.2021 г. 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено и до Община 

Септември, Кметство Виноградец и БД ИБР – Пловдив. 
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