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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): 

 „Неотложно възстановителни работи по коритото на р. Яденица, гр. Белово от ПИ 

03592.502.1500 до ПИ 03592.2.1082 – етап 4“, 

 

с възложител:  ОБЩИНА БЕЛОВО 

 

 

 Приемаме представеното уведомление с вх. № ПД-01-8/13.01.2022 г. и допълнителна 

информация от 01.06.2022 г. 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 изграждане на съоръжения за защита и 

укрепване на реката в регулацията на гр. Белово, общ. Белово, при хидравлично 

оразмеряване за проводимост на реката с водно количество 96,82 м3/сек. Предвид 

получените високи скорости  (проектния наклон в участъка е от 0,02 до 0,026 и дълбочини от 

порядъка на 2,0 до 2,5 м) се предвижда изграждане на 13 (тринадесет) дънни бетонови 

прагове. С проекта се предвижда изграждане на стоманобетонови стени по десен бряг с 

височина 3м, дължина  - 341,10 м и аварийни стълби. Подпорните стени са разделени на 

кампади през 3м, посредством работни фуги и дилатационни фуги през 6 м. Предвидени са 

барбакани ø100 мм, разположени шахматно в два реда. В района на мостовото съоръжение – 

преди след него, ще се изградят подпорни стени с височина 3м. Ще се изградят 

земнонасипни диги със средна височина около 2м и откоси 1:2 и широчина на  билото 2,5 м. 

По водния откос ще се направи пласт от каменна броня и под нея ще се прави пласт от 

глинен екран. Ще се изпълни брод от едроломен камък от циментова основа, ограничен от 
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два дънни прага (8 и 9) На км 1+163 ще се изгради нов мост, където е имало старо 

съоръжение, съборено при наводненията. Новият мост ще е с един светъл отвор с ширина 8 

м и височина от дъно до долен ръб на конструкция – 3,5 м. Габаритът на моста ще е 6,8 м – с 

пътно платно 4,5 м и тротоар от двете страни по 1 м и парапет 0,85 м. Долното строене ще се 

състои от масивни стоманобетонови устои. Устоите ще са с предна наклонена и задна 

отвесна страна. Връхната конструкция на моста ще се състои от П – образни елементи с 

ширина 99 см, височина 50 см и дължина 860 см, неподвижна ставно свързана с устоите чрез 

кусинети. За да се осигури преходът между края на съоръжението и насипа зад него, се 

предвиждат шест преходни плочи, представляващи сглобяеми стоманобетонови елементи с 

дължина 2 м и широчина 1 м. За изграждане на съоръженията се налага отбиване на 

строителните води чрез временни отбивни диги. Обекта е предвиден да се изпълни в един 

етап. Основните строително монтажни работи (СМР) ще са: изсичане на храсти и дървета; 

извозване на храсти и дървета; изкопни и насипни работи – ще се извършват механично и 

ръчно; кофражни работи – за изграждане на прага, рибния проход, и на стените се предвижда 

кофраж от готови стоманени платна и съответно тяхното укрепване; бетонови работи- ще се 

доставя с бетоновози. 

Засегнатият участък от реката се намира между имоти ПИ 03592.502.1500 до ПИ 

03592.2.1082 и съгласно приложените карти ще обхваща ПИ с идентификатор 03592.2.998 - 

вид територия „Територия, заета от води и водни обекти“ и НТП „Водно течение, река“ и 

част от ПИ с идентификатор 03592.2.1003 - вид територия „Територия, заета от води и водни 

обекти“ и НТП „Водно течение, река“. 

Приложен е координатен регистър с координатите на подпорна стена – десен бряг, на 

земно насипна дига – десен бряг, на подпорна стена – десен бряг, подпорна стена – ляв бряг, 

на 13 дънни прагове и мост. 

За ИП „Мерки за превенция и елиминиране на негативното влияние на наводнения по 

коритото на река Яденица чрез корекция, укрепване и доизграждане на подпорни стени в 

границите на регулацията на с. Голямо Белово и гр. Белово” е издадено  Решение № ПК-06-

ПР/2013 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик за преценяване на необходимостта от 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда на директора на РИОСВ-

Пазарджик. 

Отпадъците, генерирани вследствие реализацията и експлоатацията на обекта, ще се 

съхраняват и управляват съгласно регламентираните нормативни изисквания за дейности с 

отпадъци. 

Настоящето ИП се разглежда като изменение и разширение, което може да доведе до 

значително отрицателно въздействие върху околната среда и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 2 на 

Закона за опазване на околната среда (ЗООС) 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. 106 от 15 Декември 2021 г.). 

Настоящото ИП предвижда изграждане на съоръжения за защита от въздействието на 

водите и укрепване на бреговете на река Яденица, в регулацията на гр. Белово.  
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ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за 

защитените територии. 

ИП не попада в границите на защитени зони от националната екологична мрежа 

„Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е BG0000304 „Голак“, от която ИП 

отстои на повече от 869 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-01-31 (5)/22.06.2022 г. и наш вх. № ПД-01-8-

(12)/22.06.2022 г., ИП е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда 

и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на дадените в 

становището условия.  

Според представената информация, ИП попада в границите на повърхностно водно 

тяло „Река Яденица“ с код BG3МА900R200. ИП попада в чувствителна зона „Водосбор на р. 

Марица“ с код BGCSARI06, определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „б“ от Закона за 

водите (ЗВ), включена в Раздел 3, т. 3.3.2. от ПУРБ на ИБР.  

ИП не засяга зони за защите на водите, определени, съгласно чл. 119а, ал.1, т.2, 4 и 5 

от ЗВ, включена в Раздел 3 на ПУРБ на ИБР. ИП не засяга и не граничи с пояси на учредени 

санитарно-охранителни зони.  

ИП попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) „Марица 

– Пазарджик“ с код APSFR_MA_07, от определените РЗПРН в ПУРН на ИБР 2016-2021 г. и 

РЗПРН BG3_APSFR_MA_101: р. Марица – от с. Момина клисура до гр. Стамболийски, от 

определените РЗПРН в ПУРН на ИБР 2022-2027г. 

  

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

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-8-(13)/13.07.2022 г. 

 

Копие от указателното писмо до възложителя е изпратено до БД ИБР-Пловдив и до 

кмета на Община Белово.                                                               
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