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Относно: Изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на ново водовземно 

съоръжение – тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 56126.603.1710 по 

одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област 

Благоевград“, с възложител Община Петрич 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА, 

 Съгласно разпоредбата на чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване 

на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 

от Закона за водите, Ви уведомявам, че изменението на гореописаното инвестиционно 

предложение е допустимо с ПУРБ на ЗБР (2016-2021) и ПУРН на ЗБР (2016-2021) при 

спазване разпоредбите на Закона за водите и нормативната уредба към него и условията 

описани в настоящото становище. 

1. Предмет на ИП е изграждане на ново водовземно съоръжение - сондажен кладенец в

поземлен имот с идентификатор 56126.603.1710 по одобрени КККР на гр. Петрич, община 

Петрич, област Благоевград. Водата от тръбния кладенец ще се ползва за поливане на зелени 

площи, храсти, дървета и пълнене и поддържане на обеми във водни огледала към градски 

парк, изграден в имота.  

БДЗБР се е произнесла със становище за допустимост с изх. № П-01-202(1)/13.09.2022 

г. съгласно разпоредбата на чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за гореописаното ИП, при следните 

параметри:  

- изграждане на ново водовземно съоръжение - сондажен кладенец в ПИ  56126.603.1710 

по одобрени КККР на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград. Водата от тръбния 

кладенец ще се ползва за поливане на зелени площи, храсти, дървета и пълнене и поддържане 

на обеми във водни огледала към градски парк, изграден в имота; 
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- Сондажният кладенец ще бъде с координати B - 41º23’51.537”, L - 23º12’7.61“, 

надморска височина H – 186,827 м. и проектна дълбочина 150 м.;  

- Общото водни количество за водоснабдяване на градския парк е:  

- Q ср.год. – 1,73 л/сек.;  

- Q ср.год. – 149,42 м3/d.; 

- Q ср.год. – 54 537,560 м3/год.; 

  ИП е оценено като недопустимо със Закона за водите и нормативната уредба към него, 

при така представената проектна дълбочина на водовземното съоръжение.  

  Промяната на настоящото ИП се изразява в изменение само на проектната дълбочина 

на сондажния кладенец от 150 м на 100 м. Останалите параметри на ИП остават непроменени. 

  Община Петрич е титуляр на Разрешително № 41590232/03.02.2020 г. за водовземане 

от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения, със следните параметри:  водовземане 

от ПВТ „Неоген – Струмешница“ с код BG4G000000N011, с разрешен средноденонощен дебит 

– 3,431 л/сек и разрешен годишен воден обем – 54537,560 м3/ год., с цел – за други цели-

поливане на зелени площи и поддържане на водните огледала в градски парк изграден в имот 

№ 56126.603.1710 по плана на гр. Петрич, община Петрич и с краен срок на действие до 

03.02.2030 г. С писмо с вх. № КД-03-1088(4)/23.08.2021 г. на БДЗБР, Община Петрич е 

представила проект за ликвидиране на водовземно съоръжение, одобрен с писмо с изх. № КД-

03-1088(5)/10.09.2021 г. на Директора на БДЗБР. Съгласно Констативен протокол с № КД-01-

1183/21.09.2021 г. на БДЗБР, водовземното съоръжение е ликвидирано. С писмо с изх. № РД-

11-393(2)/21.06.2022 г. на директора на БДЗБР, на община Петрич е разяснено, че съгласно 

разпоредбите на чл. 79, ал. 1, т. 6 от Закона за водите, действието на издаденото разрешително 

се прекратява при настъпили трайни изменения на техническите параметри на водовземното 

съоръжение, правещи невъзможно използването му. Предвид това, упражняването на права по 

силата на Разрешително № 41590232/03.02.2020 г. е невъзможно.    

2. Предвид посочената, в настоящото ИП, дълбочина от 100 м на водовземното 

съоръжение, водовземането чрез водоизточника ще окаже натиск върху подземно водно тяло 

„Кватернер – Струмешница“ с код BG4G000000Q001. Тялото е оценено в лошо химично 

състояние (по тест – обща оценка на химичното състояние на ПВТ и по тест – значимо 

влошаване на екологичното или химично състояние на повърхностните водни тела, причинено 

от пренос на замърсители от ПВТ) и в лошо количествено състояние (по тест – воден баланс), 

поради което общата оценка на състоянието е лошо. Подземното водно тяло не е постигнало 

заложената цел в ПУРБ на ЗБР (2010-2015) за поддържане на добро състояние, поради което 

същото е определено в изключения от целите за достигане на добро количествено и химично 

състояние по чл. 156в, т. 1(а) от Закона за водите и чл. 4.4 от Рамкова директива за водите, 

както и по чл. 156г от Закона за водите и чл. 4.5 от Рамкова директива за водите до 2021 г.  

2.1. Информация, която следва да се вземе предвид за ПВТ „Кватернер – Струмешница“ с 

код BG4G000000Q001: общо разполагаеми ресурси – 173,400 л/сек; 

-  общо разрешено водовземане от него по издадени разрешителни – 67,867 л/сек; 

-  водовземане от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите – 

5,713 л/сек; 

-  експлоатационен индекс – 42,43 %;  

-  свободни водни количества – 99,820 л/сек.  

2.2. Площ на землището на гр. Петрич, община Петрич, попадаща в ПВТ „Кватернер – 

Струмешница“ с код BG4G000000Q001 – 24,708918 км2; 

-  модул на ресурса – 1,75 л/сек/м2; 
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-  разполагаем ресурс на ПВТ в землището на гр. Петрич, община Петрич – 43,19 л/сек. 

2.3. Общо съществуващо и бъдещо водовземане от ПВТ „Кватернер – Струмешница“ с код 

BG4G000000Q001 в землището на гр. Петрич, община Петрич, което включва разрешеното 

водовземане по реда на Закона за водите, както и водовземането по одобрени и/или 

съгласувани инвестиционни предложения по реда на Закона за опазване на околната среда и 

Закона за биологичното разнообразие – 46,887 л/сек. 

-  разрешено водовземане от ПВТ в землището на гр. Петрич, община Петрич – 29,087 

л/сек;  

- водовземане по одобрени и/или съгласувани инвестиционни предложения по реда на 

Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие – 17,80 л/сек;  

- експлоатационен индекс – 108 % 

2.4. Данни за установените към момента и очакваните в резултат от реализиране на 

инвестиционното предложение замърсяващи вещества и/или показатели на замърсяване – 

ПВТ „Кватернер – Струмешница“ с код BG4G000000Q001 е оценено в добро химично 

състояние, не са установени превишения на СКОС (стандарта за качество за околната среда) 

и ПЗ (праг на замърсяване) за никои от замърсяващите вещества. В резултат от реализиране 

на инвестиционното предложение не се очакват замърсявания и превишения на СКОС и ПЗ за 

нито едно от замърсяващите вещества.  

2.5. Критерии за добро количествено и химично състояние на подземното водно тяло, 

които може да бъдат засегнати, включително: надвишаване на разполагаемите ресурси, 

създаване на интрузия на солени или замърсени води, влошаване на състоянието на 

повърхностни водни тела и сухоземни екосистеми, понижаване на водното ниво в пунктове за 

мониторинг, по които се определят естествените ресурси и посоката на потока на подземните 

води и/или в съоръжения за питейно водоснабдяване – Експлоатационният индекс в 

землището на населеното място, в което е разположено инвестиционното предложение, 

надвишава 40 %. В конкретния случай изчисленият експлоатационен индекс в землището на 

гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград за ПВТ „Кватернер – Струмешница“ с код 

BG4G000000Q001 е 108 %, поради което, в резултат от реализиране на предвиденото 

водовземане се очаква да бъде засегнат един от посочените критерии за определено добро 

количествено състояние на подземното водно тяло, а именно надвишаване на разполагаемите 

ресурси на ПВТ „Кватернер – Струмешница“ с код BG4G000000Q001 в землището на гр. 

Петрич.  

2.6. Информация за опасността от пряко или непряко отвеждане на замърсители в 

подземните води – реализирането на инвестиционното предложение не предполага пряко или 

непряко отвеждане на замърсители в подземните води на ПВТ „Кватернер – Струмешница“ с 

код BG4G000000Q001.  

3. Инвестиционното предложение попада в границите на зони за защита на водите по

смисъла на чл. 119а, ал. 1 от  Закона за водите, а именно: 

3.1. по чл. 119а, ал. 1, т. 1 - ПВТ „Кватернер - Струмешница“ с код на зоната за защита на 

водите, предназначена за питейно-битово водоснабдяване BG4DGW000000Q001;  

3.2. по чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „б“ - чувствителна зона „р. Струмешница от българо-

македонската граница до вливане в р. Струма“ с код BG4ST400R1072, включена в Приложение 

3.3.2.а от Раздел III на ПУРБ на ЗБР (2016-2021). 

4. ИП към настоящия момент не попада в границите на санитарно-охранителни зони

около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и водоизточници на 

минерални води, по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.  
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5. Мерки в ПУРБ на ЗБР (2016-2021) - за цитираното подземно водно тяло, в Приложение

7.2.г. „Програма от мерки за повърхностни и подземни водни тела“ от Раздел VII, са 

предвидени и разписани основни и допълващи мерки и действия към тях, с които се цели 

подобряване на състоянието на водното тяло – Забрана за издаване на разрешителни за 

водовземане когато общото водовземане надвишава разполагаемите ресурси на подземните 

водни тела и/или максимално допустимото експлоатационно понижение на водното ниво 

надвишава определеното за водното тяло допустимо понижение на водното ниво и др. 

* По-подробна информация за всички мерки и действия към тях за поддържане на

доброто състояние на водните тела, е налична в Приложение 7.2.г. „Програма от мерки за 

повърхностни и подземни водни тела“ от Раздел VII на ПУРБ на ЗБР (2016-2021), 

публикувана на сайта на БДЗБР.  

6. Мерки в ПУРН на ЗБР (2016-2021) – ИП не попада в район със значителен потенциален

риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, който е утвърден със Заповед № 

РД-746/01.10.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 146г, ал. 2 от 

Закона за водите. 

В ПУРН на ЗБР (2016-2021) в Приложение 4. „Програма от мерки“ е разработена 

програма от мерки за намаляване и предотвратяване на неблагоприятните последици от 

наводнения. Дейностите, предмет на инвестиционното предложение, не противоречат на 

предвидените мерки. 

Следва да се отбележи, че към настоящия момент е финализирана Предварителна 

оценка на риска от наводнения (ПОРН) на Западнобеломорски район за басейново управление, 

изготвена на основание чл. 146а, ал. 1 от Закона за водите, с актуализирани РЗПРН, утвърдени 

със Заповед № РД-802/10.08.2021 г. на Министъра на околната среда и водите. За същите, на 

сайта на дирекцията, са изготвени и публикувани картите на районите под заплаха и с риск от 

наводнения. 

7. Забрани и ограничения предвидени от Закона за водите и нормативната база към него:

7.1  Дейностите по изграждане на съоръжение за водовземане от подземни води и 

водовземането чрез него подлежат на разрешителен режим, съгласно изискванията на Глава 

четвърта от Закона за водите, при съблюдаване изискванията, определени в Наредба № 

1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, в т. ч. условията на чл. 

43, чл. 50 и чл. 52 от същата наредба; 

7.2 Предвид описаното в т. 2 от настоящото становище, реализацията на ИП ще окаже 

допълнителен натиск върху количеството на подземните води в района. На основание чл. 46а 

и съгласно чл. 44 от Наредба № 1/2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните 

води, свободните водни количества на подземните водни тела се преценяват на етап заявление 

за издаване/изменяне на разрешително за водовземане от подземни води във връзка с 

прилагане разпоредбите на чл. 60; чл. 61, ал. 2, т. 2; чл. 62, ал. 1, т. 5 и във връзка с изпълнение 

на изискванията по чл. 118в, т. 1 от Закона за водите.; 

7.3 Съгласно разпоредбите на чл. 62, ал. 1 от Закона за водите, в процедурата по издаване 

на разрешително се извършва преценка на искането, включително за съответствието на 

заявеното водно количество с целите на водовземане, наличните водни ресурси по количество 

и качество и наличието на други възможности за задоволяване на искането за водовземане 

и/или ползване.; 

7.4 В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1 от Закона за водите е необходимо на 

всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвиденото за 

изграждане водовземно съоръжение, да се предвидят мерки, обезопасяващи подземните води 
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от замърсяване. 

8. Информация за съществуващи и разрешени въздействия върху водното тяло в района –

Видно от регистъра на БДЗБР в района на разглежданото инвестиционно предложение има 

издадени 11 бр. действащи разрешителни за водовземане от ПВТ „Кватернер – Струмешница“ 

с код BG4G000000Q001 и 2 бр. съгласувани инвестиционни предложения свързани с 

водовземане от ПВТ.  

9. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми –

С оглед описаното в т. 2.5 от настоящото становище и отчитайки кумулативното въздействие 

на водовземането в района на ИП, с осъществяването на инвестиционното предложение е 

възможно да се засегнат критерии за определяне на добро количествено състояние на ПВТ 

„Кватернер – Струмешница“ с код BG4G000000Q001, които да доведат до риск от непостигане 

на заложените екологични цели за подобряване на състоянието му.  

Предвид предполагаемото значително въздействие върху водите в района, в хода на 

провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, 

Възложителят следва да представи: 

- Актуални данни за геоложките и хидрогеоложките характеристики на района в обхвата 

на разглежданото ИП; 

- Доказателства, че реализацията на разглежданото ИП няма да доведе до влошаване 

състоянието на водите в района; 

- Да набележи мерки и действия за предотвратяване на риска от влошаването на 

състоянието им.    

10. Заключение относно приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от Закона за опазване на

околната среда – Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими за 

инвестиционното предложение, тъй като същото не попада в случаите, описани по чл. 156е, 

ал. 3 от Закона за водите. 

10.11.2022 г.

X
Станислава Иванова

Директор на БДЗБР

Signed by: STANISLAVA  IVANOVA

mailto:bdblg@wabd.bg

