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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): 

„Разширяване на съществуваща система за капково напояване“ в ПИ с идентификатори: 

36172.13.11, 36172.23.6, 36172.23.7, 36172.23.8, 36172.23.9, 36172.23.10, 36172.23.14, 

36172.23.15, 36172.23.16, 36172.23.23, 36172.23.24, 36172.23.25, 36172.23.26, 36172.23.30, 

36172.23.32, 36172.23.33, 36172.23.34 по КККР на с. Карабунар, общ. Септември, обл. 

Пазарджик 

 

с възложител: „КАРАБУНАР ЛЕНД“ ЕООД 

 

 

 

 

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): 

mailto:riewpz@riewpz.org
https://web6.ciela.net/Document?documentId=2135458102&dbId=0&edition=46
https://web6.ciela.net/Document?documentId=2135458102&dbId=0&edition=47
https://web6.ciela.net/Document?documentId=2135458102&dbId=0&edition=48
https://web6.ciela.net/Document?documentId=2135458102&dbId=0&edition=49
https://web6.ciela.net/Document?documentId=2135458102&dbId=0&edition=58
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Предмет на инвестиционното предложение е разширяване на съществуваща система за 

капково напояване в ПИ с идентификатори: 36172.13.11, 36172.23.6, 36172.23.7, 36172.23.8, 

36172.23.9, 36172.23.10, 36172.23.14, 36172.23.15, 36172.23.16, 36172.23.23, 36172.23.24, 

36172.23.25, 36172.23.26, 36172.23.30, 36172.23.32, 36172.23.33, 36172.23.34 по КККР на с. 

Карабунар, общ. Септември, обл. Пазарджик. Общата площ на имотите е 111.585 дка. 

За съществуващата система за капково напояване на лозови масиви са издадени: 

- решение № ПК-28-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС, с което е одобрено ИП: „Изграждане на система за капково напояване” на площ от 65 

дка в имоти с №№ 020012, 020014, 020017, 020021, 020024, 020025, 020200, 020026, 020028, 

020031, 020032, 020036, 020037, 020040, 020041, местност „Шаровица” в землището на с. 

Карабунар, общ. Септември, обл. Пазарджик, с обща площ от 65 дка.  

- решение № ПК-31-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС, с което е одобрено ИП: „Изграждане на система за капково напояване на площ от 75 дка 

в имоти с №№ 020023, 020009, 020008, 020072, 020071, 020038, 020006, 020005, 020004, 020003 

в м. „Шаровица”, имоти с № 010010, 010011, 010014, в м. „Рида”, землище с. Карабунар, общ. 

Септември, и № 083097, землище с. Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик”, с обща 

площ 75 дка. 

- решение № ПК-75-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС, с което е одобрено ИП: „Създаване на 30 дка трайни насаждения – десертни лозя и 

изграждане на система за капково напояване“ в поземлени имоти (ПИ) №021002, 021003, 

021036, 021037, 021038 и 021043, м. „Шаровица“, в землището на с. Карабунар, общ. 

Септември, обл. Пазарджик. 

- решение № ПК-24-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС, с което е одобрено ИП: „Разширяване на съществуваща система за капково напояване“ 

в поземлени имоти (ПИ) от масив 20 в м. „Шаровица“ и масив 10 и 13 в м. „Рида“, в землище на 

с. Карабунар, общ. Септември, обл. Пазарджик. 

От общата площ на имотите 91.832 дка са засадени с лозя, съгласно справка за 

лозарското стопанство. 

Изграждането на напоителна капкова система включва: 

- изкоп на канали, по които ще се положат тръбопроводите; 

- полагане на ПВЦ транспортни тръбопроводи с ф110 и Ф90; 

- полагане на ПВЦ разпределителни тръбопроводи с Ф40, Ф50 и Ф63; 

- поставяне на ПЕ капкови маркучи с капкообразуватели по дължина на редовете на 

насаждението и по дължина на специално монтирана телена конструкция. 

След изграждането на напоителната система за капково напояване се очаква ефективно 

отглеждане на растенията при минимален разход на вода. Вода се използва от съществуващ 

водопровод на „Напоителни системи“ ЕАД София, съгласно сключен договор. „Напоителни 

системи“ ЕАД клон Тополница дава съгласието си за присъединяване към главен водопровод 

„ГВ-6“ в землището на с. Карабунар, общ. Септември, обл. Пазарджик. Водното количество 

постъпващо за всяка от поливните батерии ще бъде в интервала от 5.83 до 9.16 л/сек. 

Разширяването на съществуващата система за капково напояване ще се осъществи без 

изграждане на нови сондажи и без увеличение на дебита на водите.  

От насаждението се очаква получаване на ежегодна продукция от 80 т грозде. 

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 (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 

mailto:riewpz@riewpz.org
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и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони 

(Наредбата за ОС) (ДВ, бр.73/2007 г. и посл. изм.). 

 Имотите, в които ще се осъществи ИП, не попадат 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.), която отстои на не по-малко от 3.37 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 т 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-01-346(1)/28.04.2022 г. и наш вх. № ПД-01-222-

(6)/28.04.2022 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР, Закона за водите 

(ЗВ) и подзаконовите актове към него, при спазване на дадените условия в становището.  

Според представената в уведомлението информация (масиви 13 и 23 в землището на с. 

Карабунар), попадат в границите на водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) „Река Марица 

от гр. Белово до р. Тополница и ГОК 13 – К1(ГК1)“ с код BG3МА790R157. 

Площта на 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 попада в рамките на подземно водно тяло (ПВТ) с код BG3G00000NQ018 – „Порови 

води в Неоген – Кватернер – Пазарджик – Пловдивския район“.  

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

3а от ЗВ. ИП попада в нитратно уязвима зона за защита на водите включена в Раздел 3, т. 3.3.1 

от ПУРБ на ИБР. 

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 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-01-222-(7)/29.04.2022 г. 

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

Септември, Кметство Карабунар и БД ИБР-Пловдив  

mailto:riewpz@riewpz.org

