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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. 31 от 12 април 2019 г.) 
 

 

   РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно  

предложение: 

 „Проектиране и изпълнение на обект „Рудник Елшица“ – управление и пречистване на 

води и мониторинг“ в землището на с. Елшица, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик 

 

 

с възложител:  „ЕКО АНТРАЦИТ“ ЕАД 

 

 

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, предвижда управление на водите в 

района на площадка „Елшица“ и довеждането им до определената площадка на Локална 

пречиствателна станция (ЛПСОВ), с оглед преустановяване замърсяването на река Елшишка 

(приток на р. Тополница). В ЛПСОВ ще се извършва третиране на промишлени отпадъчни води 

от дейността на „Рудник Елшица“, след което ще се заустват в р. Елшишка. ЛПСОВ ще бъде 

разположена на самостоятелна площадка в имот № 120001 в землището на с. Елшица, общ. 

Панагюрище с площ 121,299 дка. Основните процеси на технологичната схема за пречистване 

ще се следните: 

 Механично пречистване чрез прецеждане  и отделяне на минерални примеси; 

 Изравняване на дебита и усредняване на състава на отпадъчните води; 

 Физико-химично пречистване чрез коагулация (варуване), флокулация и утаяване; 

 Корекция на рН и измерване дебита на изход ЛПСОВ; 

 Събиране (буфериране) на утайката от утаителите и нейното механично обзводняване; 

 Извозване на отделените отсевки, минерални примеси и обезводнени утайки на депо. 

Капацитетът на помпените станции и ЛПСОВ е определен на базата на реално измерени 

минимални и максимални водни количества на замърсените отпадъчни води съответно 33,3 

л/сек (в сухо време) и 84,7 л/сек (при снеготопене). ЛПСОВ е оразмерена за третиране на 
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отпадъчни води с дебит до 100 л/сек (360 м3/час), разделени на две технологични линии по 

50л/сек (180 м3/час), даващи гъвкавост на процеса в зависимост от сезонното натоварване с 

отпадъчни води. 

Улавянето и отвеждането на дренажните замърсени води към ЛПСОВ ще се извършва, 

чрез система от новопроектирани съоръжения, както следва: баражи, площни дренажи, линейни 

дренажи, канали и канавки за повърхностни води, водостоци и шахти /събирателни 

съоръжения. От съответната шахта замърсените води ще се транспортират към ЛПСОВ чрез: 

- Гравитачни канали/тръбопровод; 

- Помпени станции с  напорни тръби 

Предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура.  

Ще бъде изграден нов тръбопровод за питейно-битови нужди, захранващ ЛПСОВ от 

селищната водопроводна мрежа и ВЕЛ 20 Квт за изграждане на външното електрозахранване 

до ЛПСОВ. 

Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 11, 

буква „в“ на Закона за опазване на околната среда (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 (посл. изм. и 

доп. ДВ. бр. 76 от 19 Септември 2017 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. и посл. изм.). 

Имотът № 120001, землище с. Елшица, в който ще бъде разположена ЛПСОВ не попада 

в границите на защитени зони от националната екологична мрежа НАТУРА 2000 по смисъла на 

Закона за защитените територии (ЗБР). Този имот отстои на 4,60 км от границите на най-

близката защитена зона BG0001039 „Попинци” за опазване на природните местообитания и на 

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

Решение № 661/16.10.2007 г. (ДВ бр. 85 от 23.10.2007 г.). 

 

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 т 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-01-311(1)/02.05.2019 г. и наш вх. № ПД-01-214-

(2)/02.05.2019 г., ИП е допустимо от гледна точка ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на 

целите на околната среда.  

Според представената информация (скица на поземлен имот), мястото на реализация на 

ИП попада в границите на повърхностно водно тяло „Река Елшишка“ с  код BG3MA800R224. 

Във водните тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „Б“ от 

ЗВ. Площта на ИП попада в чувствителна зона за защита на водите,  включена в Раздел 3, точка 

3.3.2 на ПУРБ на ИБР. 

ИП попада в рамките на подземно водно тяло BG3G00000Pt044 „Пукнатинни води – 

Западно и централнобалкански масив“. 

В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, 

т.3а от ЗВ. Площта на ИП попада в уязвима зона за защита на водите, включена в Раздел 3, 

точка 3.3.1 на ПУРБ на ИБР. 
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ИП не попада и не граничи с пояси на СОЗ и в неговия обсег няма водоизточници за 

питейно-битово водоснабдяване. 

ИП се намира извън  определените райони със значителен потенциален риск от 

наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на 

районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл. 146е от ЗВ. 

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

Пазарджик, изх. № ПД-01-214-(5)/15.05.2019 г.  

 Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до кмета на Община 

Панагюрище, до кмета на с. Елшица и до БД ИБР гр. ПЛОВДИВ. 
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