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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):  

„Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на съществуващо лозово 

насаждение“ в масиви с номера 131, 132 и 134 в землището на с. Огняново, общ. Пазарджик, 

обл. Пазарджик 

 

с възложител: „БЕСА ВАЛЕЙ“ 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): 
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Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на автоматизирана система за 

капково напояване на съществуващо лозово насаждение, в масиви с номера 131, 132 и 134 в 

землището на с. Огняново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, като имотите са разпределени 

както следва: 

- В масив 131 имоти: 53335.131.3 (общо 1,0121 ха, засадени с лозя 0,2624 ха), 

53335.131.4 (общо 0,3450 ха, засадени с лозя 0,3294 ха), 53335.131.15 (общо 0,4 ха, засадени с 

лозя 0,3232 ха), 53335.131.16 (общо 0,4650 ха, засадени с лозя 0,2376 ха), 53335.131.34 (общо 

5,7348 ха, засадени с лозя 0,4464 ха), 53335.131.35 (общо 5,7348 ха, засадени с лоза 1,6192 ха) и 

53335.131.36 (общо 5,7349 ха, засадени с лозя 1,1995 ха); 

- В масив 132 имоти:  53335.132.18 (общо 0,9799 ха, засадени с лозя 0,0194 ха) и 

53335.132.19 (общо 0,75 ха, засадени с лозя 0,2201 ха); 

В масив 134 имоти: 53335.134.3 (общо 0,75 ха, засадени с лозя 0,3511 ха), 53335.134.4 

(общо 0,6016 ха, засадени с лозя 0,5609 ха), 53335.134.5 (общо 0,3720 ха, засадени с лозя 0,3446 

ха), 53335.134.8 (общо 0,1945 ха, засадени с лозя 0,1825 ха), 53335.134.9 (общо 0,3663 ха, 

засадени с лозя 0,3444 ха), 53335.134.10 (общо 0,3011 ха, засадени с лозя 0,283 ха), 53335.134.11 

(общо 0,3348 ха, засадени с лозя 0,3126 ха), 53335.134.12 (общо 0,7634 ха, засадени с лозя 

0,6667 ха), 53335.134.13 (общо 0,6510 ха, засадени  с лозя 0,6132 ха), 53335.134.14 (общо 1,0911 

ха, засадени с лозя 0,9916 ха), 53335.134.15 (общо 0,2790 ха, засадени с лозя 0,2699 ха), 

53335.134.16 (общо 0,3720 ха, засадени с лозя 0,3567 ха),  53335.134.17 (общо 0,3720 ха, 

засадени с лозя 0,2938 ха), 53335.134.18 (общо 0,3720 ха, засадени с лозя 0,3346 ха), 

53335.134.19 (общо 0,2326 ха, засадени с лозя 0,192 ха), 53335.134.20 (общо 0,3813 ха, засадени 

с лозя 0,3616 ха), 53335.134.21 (общо 0,4650 ха, засадени с лозя 0,4532 ха), 53335.134.22 (общо 

0,5580 ха, засадени с лозя 0,5439 ха), 53335.134.23 (общо 0,5115 ха, засадени с лозя 0,2278 ха), 

53335.134.25 (общо 1,1449 ха, засадени с лозя 1,116 ха), 53335.134.26 (общо 0,9301 ха, засадени 

с лозя 0,5574 ха), 53335.134.27 (общо 1,2652 ха, засадени с лозя 0,5926 ха), 53335.134.28 (общо 

0,6299 ха, засадени с лозя 0,5657 ха), 53335.134.29 (обща 0,3250 ха, засадени с лозя 0,3168 ха), 

53335.134.30 (общо 0,3250 ха, засадени с лозя 0,3168 ха), 53335.134.31 (общо 0,3250 ха, 

засадени с лозя 0,3168 ха), 53335.134.32 (общо 0,3250 ха, засадени с лозя 0,3168 ха), 

53335.134.33 (общо 0,7454 ха, засадени с лозя 0,6585 ха) и 53335.134.35 (общо 0,5258 ха, 

засадени с лозя 0,4387 ха). 

От общата площ на имотите 36,667 ха: 17,7538 ха са засадени с лозя, съгласно справка за 

лозарското стопанство, от които общо за: 

Масив 131: общо 19,4266 ха – засадени с лозя 4,4177 ха 

Масив 132: общо 1,7299 ха – засадени с лозя 0,2395 ха 

Масив 134: общо 15,5105 ха – засадени с лозя 13,0966 ха. 

Общата схема на поливане включва следните съоръжения: 

• Помпено филтърен възел на мястото на водовземането 

• Главни (магистрални) захранващи тръбопроводи 

• Буферен резервоар 

• Помпено филтърен възел на мястото на обекта 

• Измервателно устройство - водомер 

• Устройство за прецизно торовнасяне 

• Автоматизация и контрол на напояването. Метеорологична станция 

• Вътре мрежово оборудване - надземно по дължина на редовете 

• Брой на батериите  - 30 със средна площ 1,3 до 2,0 ха. 

За реализиране на ИП ще се направят изкопи  за полагане на магистралните водопроводи 

с размер Ф110 мм от съществуващия резервоар до лозарските блокове. В началото на всеки 

блок в изкоп ще се положи тръба ф63, от която ще се захранва всеки един ред, посредством 

водовземна скоба и кранчета.  

Необходимото количество вода се предвижда да бъде осигурено от съществуващ 

водоизточник, собственост на „Беса Валей Уайнъри“ ЕООД, за което има издадено 

разрешително № 31520459/22.07.2014 г., за водовземане от подземни води, издадено от 

директора на БД ИБР-Пловдив. С решение № РР-3897/28.07.2020 г е продължено срока на 

действие на разрешителното с краен срок на действие: 22.07.2024 г. с цели: за самостоятелно 

mailto:riewpz@riewpz.org


 гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко” № 3, ет. 4  
Тел: (+359) 34 401917, Факс: (+359) 34 445585, e-mail: riewpz@riewpz.org,, web: https://www.riewpz.org   

 

3 
 

водоснабдяване за напояване на земеделски култури: до 54855,0 м3/год. (за 62 дни в годината). 

Ползването на вода от тръбния кладенец за противопожарни нужди в случай на пожар е без 

ограничение. 

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): 

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. 

 

Внесеното инвестиционно предложение е допустимо по смисъла на чл. 12, ал. 2 от 

Наредбата за ОС.   

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-01-509(1)/13.06.2022 г. и наш вх. № ПД-01-163-

(8)/13.06.2022 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 условия в 

становището.  

Според представената в уведомлението информация (имоти в землище на с. Огняново), 

ИП попада в границите на водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) „Стара река от град 

Пещера до устие“ с код BG3МА700R144. 

Площта на ИП попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 

3 буква „б“ от ЗВ. 

Площта на ИП не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, 

т. 1, т. 2 и т. 4 от ЗВ. 

ИП попада в границите на зона за защита на водите – ЗЗ „Бесапарски възвишения“ с код 

BG0000254 определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3.5.1 на 

ПУРБ на ИБР. 

ИП попада в границите на зона за защита на водите – ЗЗ „Бесапарски ридове“ с код 

BG0002057 определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3.5.2 на 

ПУРБ на ИБР.  

Имотите в масивите попадат в рамките на три подземни водни тела, както следва: 

Имоти с №№131.3, 131.4, 131.15, 131.16 попадат в рамките на подземно водно тяло 

(ПВТ) BG3G000000Q013 – „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина“ и 
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разположеното под него ПВТ с код BG3G00000NQ018 – „Порови води в Неоген – Кватернер – 

Пазарджик – Пловдивския район“ и ПВТ с код BG3G00000Рt041.  

Близо 1/3 от имоти с №№131.34 и 131.35 (югоизточната част) попадат в ПВТ с код 

BG3G000000Q013 и разположените под него ПВТ BG3G00000NQ018 и BG3G00000Рt041. 

Североизточната част на имотите попадат само в ПВТ с код BG3G00000Рt041. 

Имотите от масиви 132 и 134 попадат в рамките на подземно водно тяло с код 

BG3G000000Q013, BG3G00000NQ018 и разположеното под него ПВТ с код BG3G00000Рt041. 

Сондажният кладенец, от където се предвижда водовземане е разположен в имот с № 

100009 в землището на с. Огняново, попада в рамките на ПВТ с код BG3G000000Q013 – 

„Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина“. 

Подземните водни тела са определени като зона за защита на водите по чл. 119а, ал. 3, т. 

1 от ЗВ.  

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 от водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, 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 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-01-163-(9)/15.06.2022 г. 

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

Пазарджик, Кметство Огняново и БД ИБР-Пловдив 
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