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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 инвестиционно  

предложение:  

 

 „Ремонт и реконструкция на съществуващ водопровод от РШ с. Розово до водоем 

Висока зона гр. Брацигово за поставяне на три инсталациии за производство на ел. 

енергия” в имоти №№ 06207.5.43, 06207.5.12, м. „Гермите” по КК на гр. Брацигово и имот № 

001495, м. „Саракиница” по КВС на с. Розозво, общ. Брацигово, обл. Пазарджик  

 

 

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., 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): 

Предмет на настоящето инвестиционното предложение е ремонт и реконструкция на един 

брой водоем и два броя облекчителни шахти, находящи се по трасето на съществуващ 

водопровод от РШ с. Розово до водоем Висока зона гр. Брацигово, като непосредствено до 

същите се поставят кабини, в които ще се монтират три броя инсталации за производство на ел. 

енергия в имоти с номера: 06207.5.43, м.”Гермите” по КК на гр. Брацигово – „ПС Брацигово 1”, в 

06207.5.12, м.”Гермите” по КК на гр. Брацигово – „ПС Брацигово 2”  и  001495,  м. ”Саракиница”  

по  КВС  на  с. Розово – „ПС Брацигово 3”. Инсталациите за производство на ел. енергия  ще 

бъдат монтирани на места по трасето на съществуващия водопровод Ø 200, определени след 

обследване – в имот 06207.5.43 и 06207.5.12 м. ”Гермите” по КК на гр. Брацигово и 001495, м. 

”Саракиница” по КВС на с. Розово с цел максималното използване на енергийния източник за 

получаване на електричество, както и за минимални разходи за монтиране и експлоатация.  
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За трасето на водопровод от РШ с. Розово до водоем Висока зона гр. Брацигово има 

одобрен ПУП-ПП със заповед № 348/07.08.2009 г. и издадено Разрешение за ползване № ДК-07-

ЮЦР-55 от 09.08.2010 г. 

Трите инсталации ще бъдат с максимална мощност както следва:  

ПС Брацигово 1 – до 16.6 kW 

ПС Брацигово 2 – до 30.0 kW 

ПС Брацигово 3 – до 29.2 kW  

Захранването на обект ПС Брацигово-1 и ПС Брацигово-2 с ел. енергия ще се осъществи 

от съществуващ стълб в регулацията на гр. Брацигово на разстояние 420 м.  

Захранването на обект ПС Брацигово-3 с ел. енергия ще се осъществи от съществуващ 

трафопост, находящ се в регулацията на с. Розово на разстояние 800 м, за което ще бъдат 

изготвени и одобрени трасета и инвестиционни проекти. 

Захранването на трите обекта с вода за питейно-битови нужди ще се осъществи от 

съществуващия водопровод от РШ с. Розово до водоем Висока зона гр. Брацигово - Ф200, в 

чиито сервитут ще се поставят съоръженията.  

За работа на инсталациите за производство на ел. енергия ще се използва водата от 

изградения водопровод от РШ с. Розово до водоем Висока зона гр. Брацигово - Ф200, без да се 

изразходват количества от нея. Захранването на обекта с вода за питейно-битови нужди ще се 

осъществи от същия водопровод посредством  ново сградно отклонение с количество 0,25 м
3
/час. 

Достъпът до имотите се осъществява по съществуващи полски пътища. 

Строителните отпадъци, които ще бъдат генерирани по време на монтирането на 

инсталациите  ще се извозват до съществуващи специализирани за целта места на разстояние до 

1 000 м от терена. 

Отпадъчните /битови и дъждовни/ води от сградите и съоръженията в обекта ще бъдат  

отвеждани в новоизградена септична яма. 

Така заявено ИП, попада в обхвата на Приложение № 2, т. 3 буква „з” от ЗООС и съгласно 

чл. 93, ал. 1, т. 1 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. Предвид чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения интерес по 

чл. 6, ал. 1 е необходимо: 

2.1 Вие 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.  

2.2 Не по - късно от едновременното внасяне на искането по чл. 6, ал. 1 да представите 

копие на хартиен и електронен носител на информацията по приложение № 2 на кметство Розово 

за Вашето инвестиционно намерение.  

В информацията за преценяване, във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 93, ал. 

4, т. 5 на ЗООС, Вие трябва да отразите резултата от обществения интерес, ако такъв е бил 

проявен и да представите документи доказващи извършените уведомления от кметство 

Розово.  
Обръщаме внимание на Вас и кметство Розово, предвид изискванията на чл. 6, ал. 9 от 

Наредбата за ОВОС, в срок до 3 дни от получаване на информацията по приложение № 2 да 
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осигурите обществен достъп до същата за най-малко 14 дни като поставите 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, Вие и кметство Розово изпращате служебно резултатите от обществения достъп, в т.ч. и 

начина на тяхното осигуряване на РИОСВ-Пазарджик. 

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. 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. Цел и характеристика 

   Целта на ИП е да се монтират три инсталации за производство на ел. енергия на места по 

трасето на съществуващия водопровод Ø 200, определени след обследване – в имот  06207.5.43 и 

06207.5.12  м. ”Гермите” по КК на гр. Брацигово и 001495, м. ”Саракиница” по КВС на с. Розово, 

икоито дават възможност за максимално използване на енергийния източник за получаване на 

електричество, както и за минимални разходи за монтиране и експлоатация на инсталациите.  

   Произведената ел. енергия ще може да задоволява нуждите на общинските консуматори на 

ел. енергия. 

      Трите инсталации ще бъдат с максимална мощност както следва:  

     ПС Брацигово 1 – до 16.6 kW 

     ПС Брацигово 2 – до 30.0 kW 

     ПС Брацигово 3 – до 29.2 kW  

      Тези мощности ще могат да задоволяват нуждите на общинските консуматори на 

електроенергия. Необходимата вода за работа ще се доставя от изградения водопровод, който 

минава през имотите, без да се изразходват количества от нея. Инсталациите ще бъдат 

монтирани в кабини с размери 4.00/3.00 м, изцяло разположени в сервитута на водопровода, 

който е 2х1.50 м от оста на водопровода или общо 3.00 м. В кабините са разположени хидро-

генераторна група, затворни и изпускателни съоръжения, електрически табла за управление, 

защита и за собствени нужди. Изкопните работи ще бъдат на дълбочина от 0,80 м до 1,20 м. 

1.2. Местоположение: 

 Според представената информация (координати), ИП попада в границите на повърхностно 

водно тяло „Равногорска река” с код BG3MA700R145. ИП попада в чувствителна зона съгласно 

чл. 119а, ал.1, т. 3, буква ''б'', от ЗВ, описна в раздел 3, на ПУРБ на ИБР. 

 1.3 Състояние на водните тела и цели за опазване на околната среда:  

 Повърхностно водно тяло с код BG3MA700R145 е определено в добро екологично състояние 

и добро химично състояние. Целите за опазване на  околната среда за конкретното водно тяло 

(съгласно разпоредбите на Глава Х, Раздел ІІІ на ЗВ) са за запазване на добро екологично 

състояние и доброто химично състояние.  

 1.4 Предвидени мерки в ПУРБ:  

 Мерките са описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР. За конкретното ИП няма 

предвидени забрани и ограничения, описани в Раздел 7. 

Заключение: Инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и 

постигане на целите на околната среда, при спазване на следните условия: 

• да не се допуска замърсяване на питейните води от дейностите по реализирането и 

експлоатирането на ИП; 

• отпадъчните води да бъдат отвеждани във водоплътна изгребна яма; 
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• да се сключи договор с лицензирана фирма за периодично извозване на отпадъчните води 

от водоплътната яма, до съществуващ ПСОВ. 

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

 Няма предвидени забрани и ограничения в ЗВ. Конкретното ИП подлежи на разрешителен 

режим, съгласно чл. 44, ал. 1 от ЗВ. 

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

 В БДУВИБР няма издадени разрешителни от характера на ИП в района на площадката на ИП. 

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

 ИП не предвижда водовземане от подземни води. 

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие. 

       Степента на въздействие от реализацията на ИП върху водите и водните екосистеми е 

преценена като незначителна. Основен мотив за това е вида на ИП и неговото местоположение. 

IV. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие 
(ЗБР): 

Горепосоченото инвестиционно предложение попада в обхвата на чл. 31 на Закона за 

биологичното разнообразие (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г., изм. ДВ. бр. 66 от 26 Юли 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.). 

Инвестиционното предложение е за ремонт и реконструкция на един брой водоем  и два 

броя облекчителни шахти, находящи се по трасето на съществуващ водопровод от РШ с. Розово 

до водоем Висока зона гр. Брацигово, като непосредствено до същите се поставят кабини, в 

които ще  се монтират  три броя инсталации за производство на ел. енергия и разпределителни 

шахти в имоти с номера: 06207.5.43, м. ”Гермите” по КК но гр. Брацигово - „ПС Брацигово 1”, в 

06207.5.12 м. ”Гермите” по КК но гр. Брацигово - „ПС Брацигово 2”  и  001495,  м. ”Саракиница”  

по  КВС  на  с. Розово - „ПС Брацигово 3”. 

Предвижда се монтирането на три инсталации за производство на ел. енергия  на места по 

трасето на съществуващия  водопровод Ø 200. Произведената ел. енергия ще може да задоволява 

нуждите на общинските консуматори на ел.енергия. 

Трасето на водопровода, водоема и разпределителните шахти, обект на ИП, не попадат в 

защитени зони от Националната екологична мрежа/НАТУРА 2000, съгласно Закона за 

биологичното разнообразие и в границите на защитени територии по смисъла на Закона за 

защитените територии. 

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

На основание чл. 15 от Наредбата за ОС на инвестиционното предложение е извършена 

преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от 

Наредбата за ОС, при което е установено, че инвестиционното предложение няма вероятност 

да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 

2000”, поради следните мотиви:   

• Водопроводът е вече съществуващ. При ремонта и реконструкцията не се очаква 

отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата Натура 2000. 

• Водопроводът отстои на 1 км от най-близката защитена зона - BG0002063 „Западни 

Родопи” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД № 835/17.11.2008 г. и 

актуализирана със Заповед № РД № 890/26.11.2013 г. на Министъра на околната среда и 

водите. 
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• Инвестиционното предложение е с такова естество и местоположение, че няма да доведе 

до пряко или косвено увреждане на природни местообитания и местообитания на видове 

от защитени зони; 

• При осъществяването на ИП не се очаква отрицателно кумулативно въздействие върху 

защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000”. 

 

 Копие от уведомителното писмо до възложителя е изпратено до Кметство Розово и БДУВ 

– Пловдивласувал 


