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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. с ПМС № 302,                               

ДВ бр. 3/2006г., ДВ бр. 80/2009г., ДВ бр. 29/2010г., ДВ бр. 3/2011г., изм. и доп. ДВ бр. 

94 от 30 ноември 2012г.) 
 

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за:  

 

Промяна на инвестиционно предложение: „Разширение на ПСОВ за отстраняване на 

биогенни елементи – азот и фосфор, рехабилитация и разширяване на ВиК мрежа гр. 

Пазарджик” свързана с местата на заустване на дъждовните води в река Марица. 

 

 

 
с възложител: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК 

 
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., посл. изм.-ДВ, бр. 32 от 24.04.2012 г.) 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., посл. изм. ДВ бр. 94 от 30 ноеври 2012 г.) 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., изм. и доп. ДВ бр. 94 от 30 ноември 2012 г.).  

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): 

         Съгласно представената от възложителя информация предстои промяна на 

инвестиционното предложение: „Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи – 

азот и фосфор, рехабилитация и разширяване на ВиК мрежа гр. Пазарджик” свързана с местата 

на заустване на дъждовните води в река Марица. 

Инвестиционното предложение е изменение на „Разширение на ПСОВ за отстраняване на 

биогенни елементи – азот и фосфор, рехабилитация и разширяване на ВиК мрежа гр. 

Пазарджик”, за което през 2012г. е проведена процедура по преценяване на необходимостта от 

оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), приключила с Решение № ПК-52-

ПР/2012г. на директора на РИОСВ-Пазарджик, с което е преценено да не се извършва ОВОС, 

като предстоящото изменение свързано с местата на заустване на дъждовните води в река 

Марица не е включено в обхвата на процедираното разширение. 

Гореописаното инвестиционно предложение попада в обхвата на чл. 93, ал. 1, т. 2 от 

ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен 
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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. Предвид чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения интерес по 

чл. 6, ал. 1 е необходимо не по - късно от едновременното внасяне на искането по чл. 6, ал. 1 от 

Наредбата по ОВОС, Община Пазарджик да осигури обществен достъп до информацията по 

приложение № 2 чрез поставяне на съобщение на интернет страницата си и/или по друг 

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

В срок до 3 дни от изтичане на определения срок, Община Пазарджик 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/ 2012 г.). 

Съществуващата и предвидена за разширение ПСОВ се намира в границите на защитена 

зона BG0002057 „Бесапарски ридове” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-

786/29.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 106/2008 г.).  

Предвидения за строителство нов главен дъждоотвеждащ колектор в коритото на река 

Марица, ще бъде с трасе с координати, както следва: 

 

Координати на точките на трасето нов 

главен дъждоотвеждащ колектор 

(Координатна система 1970 г.) 
№ X Y 

1 4547125,2 8580695,9 

2 4547125,0 8580804,0 

3 4547124,8 8580860,1 

4 4547124,5 8580932,6 

5 4547092,5 8581022,1 

6 4547067,7 8581090,0 

7 4547049,4 8581136,9 

8 4547005,1 8581271,0 

9 4546972,1 8581384,8 

10 4546950,4 8581483,3 

11 4546930,9 8581590,8 

12 4546913,5 8581647,4 

13 4546835,5 8581839,3 

14 4546721,8 8582121,3 

15 4546577,0 8582473,8 



 гр.Пазарджик, ул.”Генерал Гурко” №3, ет.4  
Тел: (+359) 34 441875, Факс: (+359) 34 445585, e-mail: riewpz@riewpz.org,, web: http://www.riewpz.org   

 

3 

 

16 4546533,4 8582510,9 

17 4546509,7 8582526,0 

18 4546407,1 8582591,3 

19 4546356,8 8582615,8 

20 4546232,0 8582655,9 

21 4546215,8 8582661,1 

22 4546178,5 8582736,1 

23 4546084,2 8582869,2 

24 4546038,7 8582886,3 

25 4545751,3 8582980,5 

26 4545175,1 8583156,7 

27 4545136,8 8583126,4 

 

Съгласно така внесените координати, трасето на колектора попада в границите на 

следните защитени зони: 

• От точка № 20 до точка № 27 в защитена зона BG0002057 „Бесапарски ридове” за 

опазване на дивите птици; 

• От точка № 1 до точка № 9, както и от точка № 19 до точка № 27 в защитена зона 

BG0000578 „Река Марица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора 

и фауна, включена в списъка от защитени зони, приета от Министерски съвет с Решение 

№ 122/2007г. (ДВ бр. 21/2007г.). 

Другите елементи на инвестиционното предложение не попадат в граници на защитени 

зони. 

Елементите на инвестиционното предложение не попадат в границите на защитени 

територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии. 

Така внесеното инвестиционно предложение е допустимо по смисъла на чл. 12, ал. 2 от 

Наредбата за ОС. 

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

инвестиционно предложение върху защитени зони от мрежата „Натура 2000”, ще бъде 

направена след внасяне на искане за преценяване на необходимостта от оценка на 

въздействието върху околната среда.  

 

         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 Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР): 

1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда и мерките 

определени в Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на 

ИБР) 

1.1. Целта на ИП е разширение на съществуваща ГПСОВ за пречистване на биотенни 

елементи – азот и фосфор, която е оразмерена за 150 000 е.ж. по конвенционална схема само за 

механично и пълно биологично пречистване. Настоящото разширение се прави за 137 129 е.ж. и 

засяга само биобасейните. Предвидено е да се изградят нови второстепенни канализационни 

клонове в рамките на града, КПС „Гарата” и нови канализационни колектори с цел разтоварване 

на съществуващата канализация и ГПСОВ при дъжд и отвеждане на дъждовните водни 

количества към р. Марица. Предвидено е изграждане на нов общ дъждоотвеждащ колектор, 

положен в коритото на река Марица (успоредно на северния бряг) и заустващ на подходяща кота 
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спрямо водното ниво при обезпеченост 1 %. Предвидена е рехабилитация на съществуваща 

канализационна и водопроводна мрежа. 

1.2. Според представената информация, ИП попада във водно тяло (ВТ) „р. Марица от р. 

Тополница до вливане на р. Въча и ГОК-9 и ГОК ІІ” с код BG3MA700R143. 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 ИП попада в зона за защита на водите Бесапарски ридове с код 

BG0002057, ЗЗ Река Марица с код  BG0000578 и граничи със ЗЗ Река Луда Яна с код 

BG0000426, включени в Раздел 3, точка 5.1 от ПУРБ на ИБР. 

1.3. Водно тяло с код BG3MA700R143 е определено в много лошо 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 постигане на добро екологично състояние до 2027г. 

и запазване на доброто химично състояние.  

1.4. 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 има предвидени мерки за доизграждане на канализация и рехабилитация на водната 

мрежа, както и „Забрана за сечи на естествена растителност по бреговете и островите в реката”, 

която е необходимо да бъде съобразена при изграждането на главния дъждоотвеждащ колектор.  

Заключение: Инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на 

целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, при спазване на 

следното условие:  

Съгласно действащата нормативна уредба корекциите на реки в границите на населени 

места трябва да провеждат до ръба на стената/дигата водно количество с повтаряемост веднъж на 

1000 години и това важи за целия участък, в който е предвидено разполагането на колектора в 

речното корито. Изграждането на колектор в реката не трябва по никакъв начин да възпрепятства 

оформянето на речното легло в рамките на корекцията, така че да отговаря на нормативните 

изисквания. Във връзка с горното полагане на колектора в границите на речното легло е 

допустимо единствено, ако хоризонталното и вертикалното му разположение дава възможност за 

последващо оформяне и привеждане на корекцията на реката към нормативните изисквания и 

също така: 

1.Не възпрепятства провеждането на Q 0.1 % на р. Марица за разглеждания участък; 

2.Ще бъде надеждно защитен от разрушаване и изплуване при протичане на горното водно 

количество, преди да започне отвеждането на дъждовни води към него. 

Изграждането на съоръжения в границите на водния обект подлежи на разрешителен режим 

съгласно изискванията на глава четвърта „Разрешителен режим” от Закона за водите. 

2. Забрани и ограничения, предвидени в ЗВ, по отношение на този вид ИП. 

Изграждането на съоръжения в границите на водния обект подлежи на разрешителен 

режим съгласно изискванията на глава четвърта „Разрешителен режим” от Закона за водите. 

   „Водоснабдяване и канализация – в ликвидация” ЕООД гр. Пазарджик има действащо 

разрешително за ползване на повърхностен воден обект за заустване на отпадъчни води: 

33140041/27.01.2009г., за което има стартирала процедура ПВОЗ-01-52/26.10.2012г. за 

изменение на Разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект № 

33140041/7.01.2009 последно изменено с Решение №РР-1529/28.06.2012г.  
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3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП. 

За водно тяло с код BG3MA700R143 има 9 бр. Издадени разрешителни за ползване на 

воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води.  

4. Информация за свободните водни ресурси  от подземното водно тяло. 

За конкретното инвестиционно предложение не се предвижда водовземане от подземни 

водоизточници.  

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми. 

Екологичното състояние на повърхностното водно тяло е определено като много лошо 

вследствие на превишения по физикохимични показатели – азот нитритен и мед. Във връзка с 

горното, предвиденото разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи – азот и 

фосфор, рехабилитация и разширяване на ВиК мрежата на гр. Пазарджик има голяма 

вероятност да допринесе за подобряване на екологичното състояние и запазване на доброто 

химично състояние на водното тяло. 

 

 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до БДУВ ИБР-Пловдив 

 

        /                     /инж. А. Горчева 


