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  РЕ П УБЛИ К А  Б ЪЛ ГАР ИЯ  
   Ми ни с те рс тв о  н а  о к ол нат а  с ре да  и  в од и те  
     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/  

(приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. и доп., бр. 3 

от 10.01.2006 г., бр. 80 от 9.10.2009 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., бр. 3 от 11.01.2011 г., бр. 

94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г., бр. 12 от 12.02.2016 г., в сила от 12.02.2016 

г., изм., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г., изм., бр. 3 от 5.01.2018 г., в сила 

от 9.01.2018 г., изм. и доп. бр. 31 от 12.04.2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) 
 

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно 

предложение (ИП): 

„Пречиствателна станция за отпадъчни води – Велинград и трасе за довеждащ колектор 

до ПСОВ –  Велинград“ в поземлен имот № 276006, м. „Мерата“, землището на с. Драгиново, 

общ. Велинград, обл. Пазарджик 

 

с възложител: Община Велинград 

 

 

  

РИОСВ-Пазарджик приема представената от възложителя документация за 

горепосочените инвестиционни предложения 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., изм. и доп., бр. 101 от 22.12.2015 г., в сила от 

22.12.2015 г. доп. ДВ. бр.81 от 14 Октомври 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 3 Февруари 2017г., 

изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 19 Септември 2017г., изм. ДВ. бр.96 

от 1 Декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018г.) 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. 12 от 12 февруари 2016 г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г., изм. и 

доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г.) 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., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 

2018г.).  

 

Във връзка с това РИОСВ-Пазарджик информира за следното: 

І. По отношение на изискванията на глава шеста на Закона за опазване на околната 

среда (ЗООС): 
Предмет на ИП е изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), с 

капацитет 50 000 ЕЖ, в поземлен имот № 276006, м. „Мерата“, землището на с. Драгиново, 

общ. Велинград, обл. Пазарджик, с обща площ от 9 дка и трасе на довеждащ колектор от главен 

клон № 8, кв. „Индустриален“ на гр. Велинград до ПСОВ. В ПСОВ ще постъпват отпадъчните 

води от гр. Велинград, региона и с. Драгиново. Предвижда се механично и биологично 

пречистване на отпадъчните води със секции за нитрификация и денитрификация и утаителни 

резервоари. 

mailto:riewpz@riewpz.org
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За целта на ИП е процедиран ПУП-ПРЗ, като за сметка на поземлен имот № 276006, м. 

„Мерата“, землището на с. Драгиново, общ. Велинград се образува нов УПИ VI-6 

„пречиствателно съоръжение на отпадни води“, който е одобрен със Заповед № 30/13.01.2009 г. 

на кмета на Община Велинград. 

Горепосоченото инвестиционно предложение 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.  

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие 

(ЗБР): 

ИП попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) (ДВ. бр. 77 

от 9 Август 2002 г. и последващи изменения) и чл. 2, ал. 1, т. 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, ДВ бр. 

73/2007 г., и последващи изменения). 

 Имотът, в който ще се изгради ПСОВ и част от трасето на колектора попадат в 

границите на защитена зона BG0001386 „Яденица” за опазване на природните местообитания и 

на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приета от Министерски съвет с 

Решение № 661 /2007 г. (ДВ бр. 85 от 23.10.2007 г.). Не попада в границите на защитени 

територии по смисъла на Закона за защитените територии. 

 За защитена зона BG0001386 „Яденица” няма издадена заповед по реда на чл. 12 от ЗБР, 

поради което преценката за допустимост на ИП по смисъла на чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС е 

неприложима. 

ІII. По отношение на оценка на допустимостта на инвестиционното предложение 

спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в Плана за управление 

на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление 

на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР): 

Съгласно получено становище по компетентност от Басейнова дирекция 

Източнобеломорски район с център Пловдив (БД ИБР-Пловдив) на основание чл. 155, ал. 1, т. 

23 от Закона за водите (ЗВ), с изх. № ПУ-01-144(3)/24.04.2019 г. и наш вх. № ПД-01-117-

(9)/24.04.2019 г., ИП е допустимо от гледна точка ПУРБ на ИБР и постигане на целите на 

околната среда.  

Според представената в уведомлението информация (номер и скица на поземлен имот), 

имотът предвиден за изграждане на ПСОВ попада в рамките на подземно водно тяло с код 

BG3G00000Pt047 – „Пукнатинни води – Западно Родопски комплекс“. Според представената 

информация (регистър на имотите, засегнати от трасе на събирателен колектор) трасето на 

довеждащия колектор от главен клон № 8 до ПСОВ, попада в рамките на подземно водно тяло с 

код BG3G00000NQ008 – „Поровиводи в Неоген – Кватернер – Велинград“ и в границите на 

повърхностно водно тяло с код BG3MA900R186 – „река Чепинска от вливането на река 

Мътница до кантон Долене“. Част от трасето на довеждащия колектор, имоти с номера 002.155, 

002.158 и част от 002.077, попада в повърхностно водно тяло с код BG3MA900R196 – „Река 

Луковица“. 

.    

Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на 

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-117-(11)/03.05.2019 г. 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Кметство Драгиново 

и БД ИБР - Пловдив 
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