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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 три тръбни кладенеца и система за микронапояване, изпълнена като 

капково напояване на трайни насаждения от синя слива“ в имоти с идентификатори 

24726.105.33, м. „Турска кория“, 24726.116.1, м. „Дъбравата“ и 24726.117.9, м. „Крушака“ по 

КККР на с. Дюлево, общ. Стрелча, обл. Пазарджик 

 

с възложител:  „ЧЕНЧЕВ 2021“ ООД 

 

 

 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): 

Внесените с уведомления, с вх. ПД-01-501/30.09.2021 г., № ПД-01-502/30.09.2021 г., ПД-

01-503/30.09.2021 г. и ПД-01-504/30.09.2021 г., ИП имат за цел реализацията на един проект 

„Увеличаване на добивите от синя слива“. 

ИП предвижда изграждане на три тръбни кладенеца и система за микронапояване, 

изпълнена като капково напояване на трайни насаждения от синя слива, разположени в 

землището на с. Дюлево, общ. Стрелча, обл. Пазарджик. Тръбните кладенци ще се изградят на 

дълбочина 50 м при точки със следните географки координати: 

 ТК в имот 24726.105.33 - N 42°27'37.19"  E 24°22'14.63"; 

 ТК в имот 24726.116.1 - N 42°27'11.62"  E 24°23'11.36"; 

 ТК в имот 24726.117.9 - N 42°27'22.36"  E 24°22'13.28". 
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Разпределение на поземлените имоти по местоположение на кладенците: 
Масив Имот Идентификатор Обща площ m2 Засадена площ m2 

Кладенец в поземлен имот с идентификатор 24726.105.33, м. „Турска кория“ 

105 12 24726.105.12 1002 1002 

 
13 24726.105.13 4502 4502 

 
14 24726.105.14 200 200 

 
15 24726.105.15 1999 1999 

 
17 24726.105.17 500 500 

 
19 24726.105.19 300 300 

 
25 24726.105.25 7003 7003 

 
26 24726.105.26 3101 3101 

 
31 24726.105.31 1000 1000 

 
32 24726.105.32 1500 1500 

 
33 24726.105.33 999 999 

 
35 24726.105.35 3002 3002 

 
36 24726.105.36 2001 2001 

 
37 24726.105.37 1601 1601 

 
38 24726.105.38 999 999 

 
39 24726.105.39 5002 5002 

 
41 24726.105.41 8704 8704 

 
42 24726.105.42 3001 3001 

  
Общо 46416 46416 

Кладенец в поземлен имот с идентификатор 24726.116.1, м. „Дъбравата“ 

116 1 24726.116.1 26795 26795 

 
3 24726.116.3 6699 6699 

 
8 24726.116.8 2000 2000 

 
11 24726.116.11 2000 2000 

 
13 24726.116.13 3000 3000 

 
14 24726.116.14 2500 2500 

 
15 24726.116.15 1001 1001 

 
16 24726.116.16 3001 3001 

 
17 24726.116.17 2000 2000 

 
18 24726.116.18 3999 3999 

 
19 24726.116.19 1000 1000 

 
47 24726.116.47 419 419 

  
Общо 54414 54414 

Кладенец в поземлен имот с идентификатор 24726.117.9, м. „Крушака“ 

117 5 24726.117.5 2001 2001 

 
6 24726.117.6 8000 8000 

 
7 24726.117.7 9000 9000 

 
8 24726.117.8 2000 2000 

 
9 24726.117.9 6500 6500 

 
10 24726.117.10 500 500 

 
11 24726.117.11 1500 1500 

 
17 24726.117.17 4502 4502 
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Масив Имот Идентификатор Обща площ m2 Засадена площ m2 

 
18 24726.117.18 1000 1000 

 
19 24726.117.19 4100 4100 

 
20 24726.117.20 2001 2001 

 
22 24726.117.22 1000 1000 

 
23 24726.117.23 1501 1501 

 
26 24726.117.26 1000 1000 

 
27 24726.117.27 1000 1000 

 
28 24726.117.28 1540 1540 

 
29 24726.117.29 1001 1001 

 
31 24726.117.31 1457 1457 

 
32 24726.117.32 800 800 

 
33 24726.117.33 1001 1001 

 
34 24726.117.34 5002 5002 

 
35 24726.117.35 2001 2001 

 
37 24726.117.37 1300 1300 

 
38 24726.117.38 1900 1900 

 
39 24726.117.39 1000 1000 

 
41 24726.117.41 500 500 

 
42 24726.117.42 3902 3902 

 
44 24726.117.44 1600 1600 

 
45 24726.117.45 2001 2001 

 
46 24726.117.46 7002 7002 

 
47 24726.117.47 2001 2001 

 
53 24726.117.53 2000 2000 

 
54 24726.117.54 875 875 

  
Общо 82488 82488 

20 733 24726.20.733 810 810 

 
734 24726.20.734 1225 1225 

 
735 24726.20.735 619 619 

 
739 24726.20.739 2593 2593 

 
740 24726.20.740 1348 1348 

 
741 24726.20.741 2415 2415 

  
Общо 9010 9010 

Общо 
 

192328 192328 

 

ИП предвижда и: 

 Изграждане на три наземни автономни фотоволтаични електроцентрали 

(разположени в имоти 24726.105.33, 24726.116.1 и 24726.117.9), всяка с мощност 17 

kWp с акумулаторен блок за производство на ел. енергия за собствена консумация за 

напоителна система за капково напояване на овощна градина в землището на с. 

Дюлево; 

 Изграждане на триредова телена ограда с дървени/бетонни колове с бодлива тел на 

посочените имоти; 

 Закупуване на самоходна техника с прикачен инвентар и земеделско оборудване за 

земеделското стопанство. 
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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. 

 Имайки предвид, че процедурата по ОВОС има цялостен характер, инвестиционните 

предложения се разглеждат съвместно, особено когато те са свързани, следват едно от друго 

или тяхното въздействие върху околната среда се припокрива. Във връзка с изложеното, и на 

основание чл. 82, ал. 3 от ЗООС, заявените от Вас инвестиционни предложения с вх. №ПД-01-

501/30.09.2021 г., №ПД-01-502/30.09.2021 г., №ПД-01-503/30.09.2021 г. и №ПД-01-

504/30.09.2021 г. и допълнителна информация от 01.10.2021 г.,  трябва да се разглеждат 

цялостно. 

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

1, буква „в“, т. 2 буква „г“ и т. 10 буква „н“ 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 BG0001039 „Попинци“, от която имотите отстоят 

на не по-малко от 16 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-01-1005/12.11.2021 г. и наш вх. № ПД-01-501-

(6)/12.11.2021 г., ИП е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и 

мерките за постигане на добро състояние на водите.  

Според представената в уведомлението информация ИП попада в рамките подземно 

водно тяло с код BG3G00000К2029 – „Пукнатинни води – Г. Малинско – Панагюрски 

хоризонт“. 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, определени съгласно чл. 119а, 

ал. 1, т. 1 и т. 3, буква „а“ от ЗВ. ИП попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 

119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ и не попада в зони за защита на водите, определени, съгл. 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 Калаващица от извори до яз. „Пясъчник“ с код BG3MA500R120. ИП попада в зони за 

защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗВ. 

Имотите, предмет на ИП, не попадат 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. 

ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от 

наводнения (РЗПРН) в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени, съобразно 

картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите , посочени в чл. 146е от ЗВ.                                             
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 Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на 

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-501-(7)/23.11.2021 г. 

  

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

кмет на с. Дюлево и до БД ИБР-Пловдив. 
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