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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 канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) и 
доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа на гр. Ракитово, 
общ. Ракитово. 
 
с възложител: Община Ракитово  
 

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 на Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС): 

Представеното от Вас инвестиционно предложение, включващо изграждане на 

канализационна мрежа на гр. Ракитово; пречиствателна станция за пречистване на отпадъчните 

води с капацитет 6372 екв. жит.; реконструкция, доизграждане и рехабилитация на 

водопроводната мрежа, попада в обхвата на Приложение № 2, т. 11 буква "в" 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.  

  Следващите действия, които трябва да предприемете са: 

              1. За извършване на преценката трябва да представите в РИОСВ-Пазарджик един 

екземпляр от подробно разработена  информация в съответствие с Приложение № 2 от 

Наредбата за ОВОС на хартиен носител и два екземпляра на електронен носител. Предмет на 

оценката следва да е цялостното  намерение, в т.ч. всички други обекти и дейности, които 

са свързани с основното намерение.  

  2. Към информацията за преценяване, във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 

93, ал. 4, т. 5 на ЗООС трябва да представите документи доказващи извършените уведомления и 

проявения обществен интерес към предложението. 
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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 2010  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) (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. ДВ, бр. 15 октомври 2010 г.). 

Преценката за вероятната степен на въздействие на инвестиционното предложение 
върху защитени зони и становище за необходимостта от провеждане на оценка на 
въздействието върху околна среда ще бъде направена след внасяне на искането за преценяване 
на необходимостта от ОВОС. 

ІІІ. По отношение на оценката на допустимостта на инвестиционното 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 информация, инвестиционното предложение попада във водно тяло 

„Стара река от ПБВ до вливане в река Мътница” с код BG3MA900R189. Във водните тела има 

определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал.1, т. 5 от Закона за водите (ЗВ), като 

местоположението на инвестиционното предложение не попада в зона за защита на водите 

включена в Раздел 3, точка 5.1 от ПУРБ на ИБР. 
 2. Водно тяло с код BG3MA900R189 е определено в лошо екологично състояние и добро 

химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно 
разпоредбите на глава Х, раздел ІІІ на ЗВ) е постигане на добро екологично състояние до 2015 г. 
и запазване на доброто химично състояние. 
      3. Мерките за постигане на целите за опазване на водните тела са описани в приложенията 
към раздел 7 на ПУРБ на ИБР. В приложение № 7-3 към раздел 7 на ПУРБ на ИБР са предвидени 
мерки: „Изграждане на ПСОВ 2000-10000 еж” и „Доизграждане на канализационна мрежа 
2000-10000 еж” за гр. Ракитово. В ПУРБ на ИБР има предвидени мерки за подобряване на 
водоснабдителните мрежи с цел ефективно използване на водите за намаляване недостига на 
вода. 

4. Инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на 
околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите. 

5. Заустването на отпадъчните води в повърхностен воден обект подлежи на разрешителен 
режим по Закона за водите.  
      6. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП - за водно 
тяло с код BG3MA900R189 има 3 бр. действащи разрешителни за ползване на воден обект за 
заустване на отпадъчни води в повърхностни води. 
     7. За конкретното инвестиционно предложение не се предвижда водовземане от подземни 
водоизточници.  
     8. Екологичното състояние е определено като лошо в следствие на нарушен хидроложки 
режим. Изграждането и правилната експлоатация на инвестиционното предложение има голяма 
вероятност да подобри екологичното състояние на водното тяло и да допринесе за запазването 
на доброто химично състояние. 

Копие от уведомителното писмо е изпратено до БДУВ ИБР – гр. Пловдив 

 


