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  РЕ П УБЛИ К А  Б ЪЛ ГАР ИЯ  
   Ми нис те рс тв о  н а  о к ол нат а  с ре да  и  в од ите  
     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/(ПМС №59/2003г., ДВ бр.25/2003г. изм. и доп. ДВ бр. 94/2012г.) 
 

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно  

предложение:  
       

„МВЕЦ Брацигово - 1” в имот с идентификатор 06207.5.296 по КККР на гр. Брацигово, 

общ. Брацигово, обл. Пазарджик 

 

 

с възложител:   ОБЩИНА БРАЦИГОВО 
 

 

 

 Приемаме представеното от Вас уведомление 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): 

Представеното от Вас инвестиционно предложение, включва изграждане на нова 

Мини ВЕЦ „Брацигово – 1” с номинална мощност 7 kW в една от падовите точки на 

водопровод от РШ „Розово” до НР „Брацигово”- висока зона, Ф200. Необходимата вода за 

работа ще се доставя от изградения водопровод, който минава през имота, без да се 

изразходват количества от нея. Сградата на Мини ВЕЦ „Брацигово – 1”, в която ще са 

разположени съоръженията ще е със ЗП 20,25 м
2
 . Така заявено ИП попада в обхвата на 

Приложение № 2, т. 3 буквa „3” от ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 и 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.  

Обръщаме Ви внимание, да представите документ, с който да покажете 

съгласуване на инвестиционното предложение с институцията собственик и/или 
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стопанисващ съществуващите съоръжения (водопровод от РШ „Розово” до НР 

„Брацигово”). Необходимо е тези информация да бъде предоставена с искането. 

 

2. Във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е необходимо да уведомите 

засегнатото население чрез  средствата за масово осведомяване или по друг подходящ 

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

93, ал. 4, т. 5 на ЗООС трябва да представите документи доказващи извършеното 

уведомяване и проявения обществен интерес към предложението.  

3. Предвид чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения 

интерес по чл. 6, ал. 1 е необходимо: 

• Да осигурите обществен достъп до информацията по приложение № 2 чрез 

поставяне на съобщение на интернет страницата Ви и/или по друг подходящ начин 

за най-малко 14 дни за изразяване на становища от заинтересувани лица.  

 Обръщаме внимание на Община Брацигово, предвид изискванията на чл. 6, ал. 9 от 

Наредбата за ОВОС, в срок до 3 дни от получаване на информацията по приложение № 2 

да осигурят обществен достъп до същата за най-малко 14 дни като поставят съобщение 

на интернет страницата (ако има такава) и/или обществено достъпно място в сградата на 

общината за изразяване на становища от заинтересувани лица. В срок до 3 дни от 

изтичане на определения срок, Община Брацигово изпраща служебно резултатите от 

обществения достъп, в т.ч. и начина на тяхното осигуряване 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.27 от 15 

март 2013г.) 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. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012 г.). 

Съгласно внесената документация, площадката на инвестиционното предложение 

не попада в защитени зони от Националната екологична мрежа /Натура 2000, съгласно 

Закона за биологичното разнообразие и не попада в границите на защитени територии по 

смисъла на Закона за защитените територии. Отстои на не по-малко от 5км от защитена 

зона BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата 

флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с 

Решение №661/2007 г. (ДВ, бр. 85/2007г.) и на не по-малко от 2км от защитена зона 

BG0002063 „Западни Родопи” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД 

835/17.11.2008г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.108/2008г.) 

ИП e допустимо по смисъла на чл. 12 от Наредбата за ОС. 

Преценката по чл. 15 от Наредбата за ОС - за вероятната степен на отрицателно 

въздействие на инвестиционното предложение върху защитени зони от Националната 

екологична мрежа/Натура 2000, ще бъде направена след внасяне на искане 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. Местоположение - според представената информация ИП попада в границите 

на повърхностно водно тяло „Равногорска река” с код BG3МА700 R145. ИП попада в 

чувствителна зона по чл. 119а, ал.1, т.3, букви „а” и „б”, описана в раздел 3  от ПУРБ на 

ИБР. 
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2. Състояние и цели за опазване на околната среда – повърхностно водно тяло с 

код BG3МА700 R145 е в определено в добро екологично и добро химично състояние. Целта 

за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на глава 

Х, раздел ІІІ на ЗВ) е запазване на доброто екологично  състояние, запазване на доброто 

химично състояние и постигане целите на зоните за защита на водите.  

3. Мерките в ПУРБ на ИБР - Мерките са описани в приложенията към Раздел 7 

на ПУРБ на ИБР. За конкретното ИП няма предвидени забрани и ограничения, 

описани в Раздел 7. 

4. Инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и 

постигане на целите на околната среда.  

5. Забрани е ограничения, предвидени в ЗВ, по отношение на този вид ИП. 

Няма предвидени забрани и ограничения в Закона за водите. Конкретното ИП 

подлежи на разрешителен режим, съгласно ЗВ.  

5. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП. 

В БДУВИБР няма информация за съществуващи други обекти от характера на ИП 

в района на площадката на ИП. 

6. Информация за свободни водни ресурси от подземното водно тяло. 

Според представената информация ИП не предвижда водовземане от подземни 

води.  

 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Басейнова 

дирекция източнобеломорски район – Пловдив. 

 

                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


