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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. 3 от 5.01.2018 г., в сила 

от 9.01.2018 г., изм. и доп. бр. 31 от 12.04.2019 г., в сила от 12.04.2019 г., изм. и доп. 

ДВ., бр. 67 от 23 Август 2019 г.) 
 

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно 

предложение (ИП): 

„Продължаване срока на предоставена концесия за добив на подземни богатства – 

строителни материали – мрамори от находище „Гергьовица“, м. „Айкъня“, в землището на с. 

Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Пазарджик с 15 години, считано от 28.12.2021 г.“ 

 

с възложител: „ПЪТИЩА“ АД 

 

 

 

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/(ДВ 

бр.91/2002г. изм. и доп. ДВ бр. 77/2005г., изм. и доп., бр. 101 от 22.12.2015 г., в сила от 

22.12.2015 г. доп. ДВ. бр.81 от 14 Октомври 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 3 Февруари 2017г., 

изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 19 Септември 2017г., изм. ДВ. бр.96 

от 1 Декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 

Януари 2019г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г., изм. ДВ. 

бр.36 от 3 Май 2019г., изм. ДВ. бр.79 от 8 Октомври 2019г., изм. ДВ. бр.81 от 16 Октомври 

2019г. изм. ДВ. бр.101 от 27 Декември 2019г., изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 2020г., изм. и доп. ДВ. 

бр.54 от 16 Юни 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 1 Декември 2020г., изм. ДВ. бр.21 от 12 Март 

2021г.) и чл. 4, ал. 1 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ (ПМС №59/2003г. ДВ бр.25/2003г. 

изм. и доп. с ПМС №302/2005г., ДВ бр.3/2006г., посл. изм. ДВ бр. 12 от 12 февруари 2016 г., 

изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.31 

от 12 Април 2019г., 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 11.09.2007г., изм. и доп. ДВ бр. 94 от 30 ноември 2012 г., 
изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.).  

 

Във връзка с това 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 продължаване срока на предоставена 

концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – мрамори от находище 

„Гергьовица“, м. „Айкъня“, в землището на с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. 
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Пазарджик с 15 години, считано от 28.12.2021 г. и достигане на дъно на кариерата в 

находището до кота +410 м. 

Основният процес, който се извършва на находище „Гергьовица“ е добив на инертен 

материал, който се използва в строителството и промишлеността – произвеждат се фракции за 

изграждане на пътни основи, пътни настилки, производство на асфалтови смеси и бетон. 

Съгласно сключения Договор за концесия от 01.11.2004 г. е предоставено особено право 

на ползване върху подземни богатства – строителни материали – мрамори, във връзка с техния 

добив от находище „Гергьовица“, общ. Пещера, обл. Пазарджик в рамките на концесионна 

площ от 207,3 дка. 

Кариерата е разработена изцяло в контура на концесионната площ, в собствения имот с 

идентификатор 36124.534.163, с площ от 110,043 дка и с начин на трайно ползване „За кариери 

за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“. 

В находището е развита голяма кариера, следствие на непрекъснати добивни дейности 

започнали още през 1977 г. В площта на запасите, в обхвата на имот с идентификатор 

36124.534.163 са оформени две отделни кариери: 

- Северна кариера с приблизителни размери: 

 200 м в направление С-Ю; 

 300 м в направление И-З; 

- Южна кариера (Стара кариера) с приблизителни размери: 

 240 м в направление С-Ю; 

 220 м в направление И-З; 

Северната кариера е в интензивна експлоатация. Южната (Стара) кариера не е в 

експлоатация, а оформеното от предишен добив дъно се използва за разполагане на мобилна 

трошачна инсталация (ТСИ), с прилежащите и депа за трошени фракции. 

На територията на промишлената площадка са монтирани и работят 5 системи от 

трошачо-сортировъчни инсталации (ТСИ), означени със съответни номера: ТСИ 1; ТСИ 2; ТСИ 

3; ТСИ 4 и ТСИ 5. 

На прилежащата към находището територия, която е извън концесионната площ, 

представляваща ПИ с идентификатор 36124.520.162, с площ от 51,333 дка и с начин на трайно 

ползване „За кариери за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“ са 

изградени необходимите за хора и техника сгради и съоръжения: административна сграда, 

ремонтна работилница и санитарно-битов възел. 

В разработените граници кариерата е осигурена със запаси за срока на концесията, 

според производствените предвиждания на концесионера. В края на концесионния срок, няма 

да бъдат погасени всички геоложки запаси. 

На база решение № 715 от 08.10.2020 г. на Министерски съвет на Република България на 

22.12.2020 г. между Министерски съвет на Република България, представляван от Министъра 

на енергетиката и „Пътища“ АД, е подписано Допълнително споразумение № 3, към Договор за 

предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - мрамори, 

от находище „Гергьовица“, общ. Пещера, обл. Пазарджик, сключен на 01.11.2004 г., между 

Министерски съвет на Република България, представляван от Министъра на регионалното 

развитие и благоустройство и „Пътища“ АД, гр. Пазарджик, изменен и допълнен с Анекс № 1 

от 29.12.2004 г. и Допълнително споразумение № 2 от 15.02.2008 г. 

С настоящото ИП се предвижда удължаване на срока на предоставената концесия (без 

усвояване на нови терени за производствената дейност) и промяна на добивния хоризонт от 

дъно - кота +225 м на дъно – кота +410 м.  

В границите на изчислените запаси най-високата теренна кота е +486 м, а най-ниската 

+360 м. Дебелината на полезното изкопаемо зависи от възприетите минно-технически критерии 

за дъно на запасите – кота +350 м. 

Съгласно входиран през м. август 2021 г. в Министерство на енергетиката нов цялостен 

работен проект за добив и първична преработка на мрамори от находище „Гергьовица“, свързан 

с удължаване на срока на концесията до 28.12.2036 г., утвърдените запаси от мрамори в 

находище „Гергьовица“ са с голяма мощност:  

- геоложките запаси са изчислени до кота +350 м. 

mailto:riewpz@riewpz.org
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- остатъчните запаси в находището към 2021 г. по количество са около 75% от общото 

количество доказани запаси. 

- добивни дейности към 2021 г. се извършват в запаси с кота на добивния хоризонт +440 

м, което показва, че находището разполага със значителен ресурс в дълбочина до кота +350 м. 

- при оптимистична производствена програма се предвижда средногодишен добив от 

90 000 м3 плътна скална маса от находището. 

Дъното на кариерата в находището в края на продължения концесионен срок от 15 

години ще бъде на хоризонт с кота +410 м. 

Находището е свързано с републиканската пътна мрежа посредством асфалтиран път, 

който води до с. Капитан Димитриево, а от там към гр. Пазарджик, гр. Пещера и околните им 

села. 

Електрозахранването на имота се осъществява съгласно договор № 483/09.09.2013 г. с 

„Електроразпределение Юг“ ЕАД. Във връзка с изграждането на кабелна линия за захранване 

на нов трафопост е сключен договор за присъединяване № 4424715/10.03.2021 г. с 

„Електроразпределение Юг“ ЕАД. 

Питейна вода на персонала се осигурява с редовни доставки на бутилирана минерална 

вода. Вода за технологични нужди ще се използва във връзка с обезпрашаване на 

транспортните връзки в кариерата и оросителните системи на трошачно-сортировъчните 

инсталации. На кариерата има съществуващ тръбен кладенец, за който е проведена процедура 

за регистрацията му – преписка с вх. № РК 12606.06.2011 г. Същият ТК е заведен в регистъра 

на съоръженията под № 35202024277/2011 г. Предвижда се средногодишно ползване 

приблизително на 20 000 м3 води. За горецитираното водовземане от подземни води има 

подадено заявление с вх. № РР-01-74/17.03.2020 г. до БД ИБР за издаване на разрешително за 

водовземане. 

Формираните отпадъчни води от дейността на обекта, битови и площадкови, се заустват 

във водоплътна изгребна яма, която периодично се почиства от специализирана фирма, на база 

сключен договор. 

Към днешна дата съществуващия обект находище „Гергьовица“, общ. Пещера, не се 

класифицира като предприятие или съоръжение с нисък или висок рисков потенциал по 

смисъла на глава седма, раздел първи от ЗООС.  

Така заявеното предложение, описано по-горе, следва да се счита за изменение на  

параметрите и обстоятелствата, при които е допуснато осъществяването на дейността на 

съществуващото находище „Гергьовица“, което изменение може да доведе до значително 

отрицателно въздействие върху околната среда и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 2 от Закона за 

опазване на околната среда (ЗООС) подлежи на преценяване на необходимостта от извършване 

на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение по ОВОС 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 от 9 

Август 2002 г. и посл. изменения.) 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.). 

 Съгласно информацията в уведомлението, територията – предмет на ИП, попада в 

границите на следните защитени зони: 

1. BG0002057 „Бесапарски ридове” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № 

РД-786/29.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 106/2008 г.).  

2. BG0000254 „Бесапарски възвишения” за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-315/31.03.2021 г. на Министъра на 

околната среда и водите (ДВ бр. 50/2021 г.). 

Територията - предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла 

на Закона за защитените територии. 
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Внесеното инвестиционно предложение е допустимо по смисъла на чл. 12, ал. 2 от 

Наредбата за ОС. 

Преценката по чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за ОС – за вероятната степен на 

въздействие на инвестиционното предложение върху защитени зони от мрежата „Натура 2000”, 

ще бъде направена след внасяне на искане за преценяване необходимостта от ОВОС. 

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-01-1203 (6)/2021/05.04.2022 г. и наш вх. № ПД-01-

586-(14)/05.04.2022 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021 г.), 

Закона за водите (ЗВ) и подзаконовите актове към него, при спазване на дадените в 

становището условия.  

Според представената информация (координатен регистър на граничните точки на 

концесионна площ „Гергьовица“, в координатна система 1970 г. и ПИ с идентификатори: 

36124.534.163 и 36124.520.162 по КККР на с. Капитан Димитриево, общ. Пещера), ИП попада в 

рамките на подземни водни тела BG3G00000Pt041 – Карстови води – Централно Родопски 

масив и BG3G00000Pt047 – Пукнатинни води – Западно Родопски комплекс. Двете подземни 

водни съгласно Раздел III от ПУРБ на ИБР са обявени за питейни подземни водни тела, по 

смисъла на чл. 119, ал. 1, т. 1, вр. ал. 4, т. 1 от ЗВ. 

В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал.1, т. 

3а от Закона за водите (ЗВ). Северната част на концесионната площ попада в уязвима зона за 

защита на водите включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. 

 ИП попада в границите на водосбора на повърхностно водно тяло (ПВТ) с код 

ВGЗМА700R156 „Река Селска и притоци и ГОК Чакъша“. ИП попада в границите на зони за 

защита (ЗЗ) на водите – ЗЗ „Бесапарски възвишения“ с код ВG0000254 определена съгласно чл. 

119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ, включена в раздел 3, точка 3.5.1 на ПУРБ на ИБР и ЗЗ „Бесапарски 

ридове“ с код ВG0002057 определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ, включена в Раздел 3, 

точка 3.5.2 на ПУРБ на ИБР.  ИП попада в границите на зона за защита на водите -чувствителна 

зона „водосбор на р. Марица“ с код ВGCSARI06 определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3б от 

ЗВ, описана в раздел 3, т. 3.3.2 на ПУРБ на ИБР. ИП не попада в границите на учредена СОЗ за 

повърхностни води. ИП не попада в зона за защита на водите зона по чл. 119а, ал. 1, т. 1 (за 

повърхностни води), т. 2 и т. 4, описана в Раздел 3 на ПУРБ на ИБР. 

ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от 

наводнения 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. 

 

 

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

Пазарджик, изх. № ПД-01-586-(15)/07.04.2022 г. 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено за сведение до Община 

Пещера, Кметство Капитан Димитриево, БД ИБР-Пловдив и МЕ 

mailto:riewpz@riewpz.org

