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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): 

 „Отглеждане на ягоди на открито“ в имот с идентификатор 15271.110.207, м.  „Горни 

лозя“ по КККР на с. Говедаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик 

 

с възложител:  А.  А. 

 

 

 Приемаме представеното уведомление вх. № ПД-01-491/29.09.2021 г. и доп. информация 

от 06.10.2021г. 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): 

 Инвестиционното предложение предвижда създаване на площи за отглеждане на ягоди 

на открито при двуредово засаждане и изграждане на система за капково напояване в имот с 

идентификатор 15271.110.207, м.  „Горни лозя“ по КККР на с. Говедаре, общ. Пазарджик, обл. 

Пазарджик. Общата площ на ПИ 15271.110.207, м.  „Горни лозя“ по КККР на с. Говедаре е 6525 

кв.м., като използваемата площ за ягоди ще бъде  6 000 кв.м. Насажденията ще се напояват 

гравитачно и на следващ етап ще се изгради система за капково напояване. 

 Водата за напояване ще се осигурява от съществуващ сондаж в имота, за който е внесена 

преписка в БДИБР гр. Пловдив с Вх. №РР-19-129/27.08.21г.  

  Реализацията на инвестиционното предложение не е свързано с изграждане на нова 

техническа инфраструктура, генериране на опасни отпадъци 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. 
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 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 (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г. и посл. изм.) 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. и посл. изм.). 

 Имот с идентификатор 15271.110.207, м. „Горни лозя“ по КККР на с. Говедаре, общ. 

Пазарджик, в който ще се осъществи ИП, не попада 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 

BG0000578 „Река Марица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 

фауна, включена в списъка от защитени зони, приета от Министерски съвет с Решение № 

122/2007 г. (ДВ бр. 21/2007 г.) изм. с Решение № 588 от 6 август 2021 г. на МС (ДВ бр. 67 от 

13.08.2021 г.), от която имотът отстои на не по-малко от 2,0 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-01-1024(1)/16.11.2021 г. и наш вх. № ПД-01-491-

(6)/16.11.2021 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 информация, ИП попада в границите на повърхностно водно тяло 

(ВТ) „Река Марица от р. Тополница до вливане на р. Въча и ГОК 9 и ГОК II“ с код  

BG3MA700R143. 

ИП попада в зони за защита на водите, определени съгл. чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „б“ от 

ЗВ.  

Площта на ИП не попада в зони за защита на водите, съгласно чл. 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, определени съгласно 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 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. ИП се намира 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-01-491-(7)/03.12.2021 г. 

  

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

Пазарджик, кмет на с. Говедаре и до БД ИБР-Пловдив. 
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