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  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  
   Министерство  на  околната  среда  и  водите  
     Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. 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/(ПМС №59/2003г., ДВ бр.25/2003г. изм. и доп. с ПМС № 302,                              

ДВ бр. 3/2006г.) 
 

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно  
предложение:  

 
Изграждане на „Геозащитни съоръжения в гр. Брацигово - смесени системи за поройни 
дъждове - Община Брацигово ” 
с възложител: Община Брацигово 
 

РИОСВ-Пазарджик приема представената от възложителя документация за 
горепосоченото инвестиционно предложение 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.) 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.) 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., приета с ПМС № 201 от 
31.08.2007г.).  

Във връзка с това възложителя е информиран писмено за следното: 
І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната 

среда:  
Инвестиционното предложение, включващо подобряване на отточните способности на 

три дерета и изграждане на съоръжения, които да проведат безпрепятсвено високите води до 
реката, минаваща през града, попада в обхвата на Приложение № 2, т. 10 букви "ж" от 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., посл. изм. ДВ. бр.62 от 10 Август 2010г.) 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) (ДВ, бр.73/2007 г., изм. ДВ, бр. 15 октомври 2010 г.). 

Инвестиционно предложение е допустимо по смисъла на чл. 12, ал. 2 от Наредбата за 
ОС. 

За да бъде извършена преценката за вероятната степен на отрицателно  въздействие на 
горепосоченото инвестиционно предложение, възложителят следва да внесе следната 
информация, като част от информацията по Приложение №2 от наредбата за ОВОС: 

 Номера на имоти и/или координати на площите, върху които ще се осъществи 
инвестиционното предложение. 

ІІІ. По отношение на оценката на допустимостта на инвестиционното 
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предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в Плана 
за управление на речните басейни в Източно-беломорски район (ПУРБ на ИБР): 

1. Според представената в Техническия проект информация, инвестиционното 
предложение попада в повърхностно водно тяло „Равногорска река” с код BG3MA700R145. 
Инвестиционното предложение попада във водосбора на зони за защита на водите 
(чувствителна зона) съгласно чл.119а, ал.1, т.3, буква „б” от ЗВ. Инвестиционното предложение 
не попада в зони за защита на водите съгласно чл. 119а, ал.1, т. 5 от  ЗВ. 

2. Водното тяло с код BG3MA700R145 е определено в добро екологично състояние и в 
добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло 
(съгласно разпоредбите на глава X, раздел III на ЗВ) е запазване на доброто екологично и на 
доброто химично състояние, и постигане целите на зоните за защита на водите. 

3. Инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и 
постигане на целите на околната среда. 

4. Забрани и ограничения предвидени от Закона за водите (ЗВ) по отношение на 
инвестиционното предложение - инвестиционното предложение подлежи на разрешителен 
режим по реда на чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „г” от  ЗВ. 

5. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на 
инвестиционното предложение - за водно тяло с код BG3MA300R075, БДУВИБР не съществува 
систематизирана информация за проекти от характера на настоящото инвестиционно 
предложение.  

6. Информация за свободните водни ресурси в частта на подземното водно тяло където 
се предвижда водовземане, опасност от замърсяване на подземните води в процеса на 
изграждане на нови кладенци и изисквания за предотвратяването на замърсяването -
инвестиционно предложение не предвижда водовземане  от подземни води. 

7. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите – въздействието 
върху водите и водните екосистеми е преценено като незначително, като основен мотив е 
местоположението на инвестиционното предложение и неговия мащаб. 

 
 

 
           /В. Кацарова/            


