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Р Е Ш Е Н И Е № ХА - 61 - ПР / 2017г. 
 
 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда 

 
на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната 
среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закон за 
биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 
предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и 
въз основа на представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към 
чл. 6, от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени 
становища от РЗИ – Кърджали и БД ИБР – Пловдив 
 

Р Е Ш И Х 
 
да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение за „Изграждане на канализация и пригаждане на модулна ПСОВ на с. Горна 
Кула, община Крумовград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно 
въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на 
видове и човешкото здраве 
 
възложител: община Крумовград, ЕИК 000235913, адрес: гр. Крумовград, пл. „България” 
№5, п.к.6900 
 
Характеристика на инвестиционното предложение: 

Село Горна Кула се намира на около 7 км от гр. Крумовград по пътя за гр. 
Момчилград. Функционалния тип на населеното място е VI, а еквивалентния брой на 
населението е 550 жители. Селото е водоснабдено от терасата на р. Крумовица. Има 
изградена помпена станция и водовземно съоръжение – шахтов кладенец. Няма изградена 
канализационна мрежа. 

Целта на инвестиционното предложение е изграждане на два главни канализационни 
колектора и второстепенни клонове. Двата колектора ще се събират пред площадката, 
отредена за ПСОВ. Главен колектор І – обща дължина 790м DN315 PP; Главен колектор ІІ – 
обща дължина 738м DN315 PP; второстепенна мрежа – обща дължина 949м DN315 PP. Обща 
дължина на канализационната мрежа – 2477м. Ревизионни шахти са предвидени при всяка 
вертикална и хоризонтална чупка, при включване на клон, при скокове за избягване на 
големи наклони и при дълги разстояния. 

Отреденото място за площадка на ПСОВ се намира на 600м под с. Горна Кула на 
левия бряг на р. Крумовица. Извършени са хидравлични изчисления за определяне на 
заливаемата част на реката и респективно котата, на която трябва да се засипе площадката. 
Площадката на ПСОВ ще бъде защитена на кота 196.00, където ще бъде насипана и 
подравнена. Предвижда се доставка и монтаж на модулна ПСОВ, представляваща контейнер, 
в който ще са монтирани модули за механично и биологично пречистване на битови 
отпадъчни води. 
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Пречиствателната станция е компактна, доставя се на контейнери, които ще се 
монтират на бетонова площадка. Модулът се състои от блок за механично пречистване и 
блок за биологично пречистване. Модулът работи до пълна минерализация на органичните 
вещества и отпадане на минимално количество утайки. Съоръжението ще работи на 
автоматичен режим, като контрола се извършва чрез мобилна връзка. За захранването на 
ПСОВ с вода е предвиден водопровод с дължина 850м от полиетиленови тръби висока 
плътност ф90/1.00МРа. Обща площ на площадката – 0.445дка; бетонова настилка – 0,267 дка; 
зелени площи – 0,12дка; ограда – 106м. За предпазване от заливане при високи водни стоежи 
на р. Крумовица площадката ще бъде насипана до кота 196,00. За автомобилен транспорт ще 
се ползва черен път, който е в регулация. 

Изграждането на трасето засяга 14 имота по КВС, от които 13 броя имоти за 
преминаване и 1 брой имот за изграждане на модулна ПСОВ. В имот №020002, землище с. 
Горна Кула, с площ на имота 1,333 дка, е предвидено да бъде изградена модулната ПСОВ. 
Имотът е с начин на трайно ползване – нива, за което община Крумовград е получила от 
МЗХ Решение №КЗЗ-6/07.10.2008г. за промяна предназначението на земеделска земя за 
изграждане на обект: „Модулна пречиствателна станция”. 

Предвижда се използване на инертни материали (баластра и пясък). Изкопаните земни 
маси е предвидено да се извозват извън населеното място и след полагане на тръбите се 
връща необходимото количество земни маси за засипване. Излишните земни маси ще се 
извозват на определените от Общината места.  

Генерираните строителни отпадъци ще са: излишни скални маси от изкопни работи 
при изграждането на тръбопроводите, маломерни изрезки от РР тръби, битови отпадъци от 
присъствието на работниците по време на строителството. Населеното място е включено в 
организираното сметосъбиране на Общината, където има разположени съдове за твърди 
битови отпадъци почистващи се по график. 

Инвестиционното предложение е само за битова канализация. Qср.д=88м3/д; 
Qмах.ч=12.13м3/час 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 11, буква „в“ от Приложение 2 
на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия, инвестиционното предложение подлежи на 
процедура по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС. По смисъла на чл. 
93, ал. 3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - 
Хасково. 

Съгласно предоставената информация от възложителя и от направената справка се 
установи, че имот с №020002 – предвиден за изграждане на ПСОВ и имоти с №№020003, 
020004, 020005, 020008, 020017, 020022, 020025, 020036, 020054, 020058, 020069,021015, 
021020 – трасе на преминаване, в които ще се реализира инвестиционното предложение не 
попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените 
територии, но попадат в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното 
разнообразие - BG 0001032 „Родопи Източни”, определена съгласно изискванията на 
Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания, приета от Министерски 
съвет с Решение № 122/02.03.2007г. и ЗЗ BG 0002012 „Крумовица”, определена съгласно 
изискванията на Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № 
РД-765/28.10.2008г. на Министъра на околната среда и водите /ДВ бр. 101 /2008г./. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на 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, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81 от 15.10.2010 г.) 
и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на 
горе цитираните защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за 
биологичното разнообразие. 

На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената 
информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и 
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въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на 
отрицателно въздействие, според която ИП няма вероятност да окаже значително 
отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на 
видове, включително птици, предмет на опазване в горецитираните защитени зони BG 
0001032 „Родопи Източни” и ЗЗ BG 0002012 „Крумовица”. 
 

МОТИВИ: 
 
I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, 
производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, 
ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на 
околната среда, както и риск от инциденти: 

1. Основните природни ресурси, които ще бъдат използвани при реализиране на ИП 
са готови строителни материали, вода и горива – по време на строителството. 

2. При извършване на строителството ще бъдат генерирани известни количества 
строителни отпадъци. Отпадъците, образувани при строителството и експлоатацията на 
обекта ще бъдат третирани при спазване на разпоредбите на Закона за управление на 
отпадъците. 

3. Характерът на ИП има вероятност да предизвика известен дискомфорт, свързан 
предимно с шумово натоварване на площадката от работата на строителните машини и 
транспортните средства. То ще бъде минимално, локализирано в рамките на ограничен район 
и не следва да предизвика трайно въздействие върху територията. 

4. Предвидените строителни дейности ще се ограничат в границите на посочените 
имоти, като след изкопните работи, терените ще бъдат възстановени. 

5. Реализацията на ИП не включва дейности, които биха довели до аварии и 
инциденти, застрашаващи околната среда и човешкото здраве. 
 
II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване 
на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна 
способност на природните ресурси в района: 

1. Съгласно становище за допустимост съгласно чл.155, ал.1, т. 23 от Закона за 
водите на БД ИБР - Пловдив с изх. № КД-04-139/03.04.2017г. инвестиционното предложение 
е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, при 
спазване на посочените в настоящото решение условия. 

2. Имот № 020002, където е предвидено изграждането на модулна ПСОВ попада в 
границите на повърхностно водно тяло „Река Крумовица и притоци“ с код 
BG3AR200R009. Близо 1/3 от южната част на имота попада в пояс ІІІ на СОЗ-А-
286/28.01.2015г., 2бр. ШК собственост на ВиК Кърджали. 

3. Имоти с №№020003, 020004, 020005, 020008, 020017, 020022, 020025, 020036, 
020054, 020058, 020069, 021015, 021020 попадат в границите на повърхностно водно тяло 
„Река Крумовица и притоци“ с код BG3AR200R009. Не попадат в чувствителна зона. 
Всички имоти /с изключение на имоти с № 021015 и 021020/ засягат пояси на СОЗ. 

4. ИП попада в чувствителна и уязвима зона по чл.119а, ал.1, т.3 буква „а“ и „б“ от 
ЗВ, описана в Раздел 3, на ПУРБ на ИБР. 

5. ИП попада в границите на зона за защита на водите - BG 0001032 „Родопи 
Източни”, определена съгласно чл.119а, ал.1, т.5 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3.5.1 на 
ПУРБ на ИБР. 

6. За района на конкретното ИП не са предвидени мерки в ПУРН на ИБР, тъй като 
ИП не попада в определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР, 
както и в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха 
от наводнения, при сценариите, посочени в чл.146е от ЗВ. 
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III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 
1. Извършената проверка по реда на чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС установи, че 

реализацията на инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена 
зона BG 0002012 „Крумовица” за опазване на дивите птици, въведен с посочената заповед 
за обявяването й. 

2. Имотите, в които ще се реализира ИП не засягат защитени територии по ЗЗТ и не 
представляват регистрирано находище на редки и защитени растителни и животински 
видове по ЗБР. 

3. Не се очаква дейностите по ИП да нарушат целостта и кохеретността на 
горепосочените защитени зони, както и да доведат до увеличаване степента на фрагментация 
спрямо първоначалното състояние и до прекъсване на биокоридорните връзки от значение за 
видовете предмет на опазване в тях. 

4. Предвид площта, обема и характера на инвестиционното предложение при 
реализация на дейностите заложени в него не се очаква трайно увреждане, унищожаване или 
фрагментиране на природни местообитания и местообитание на видове предмет на опазване 
в горепосочените защитени зони. 

5. Усвояването на територията не предполага промяна в условията за предоставяне 
на храна на местните, зимуващите и мигриращите видове от орнитофауната на района и до 
намаляване числеността на техните популации. 
 
IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 
население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 
комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

1. Предвид характера и мащабността на ИП не се очаква негативно въздействие 
върху компонентите на околната среда и здравето на хората. 

2. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на 
експлоатация на обекта и ще бъде постоянно, но без натрупващ се отрицателен ефект. 

3. Съгласно становище на РЗИ Кърджали с изх. № К-1038#1/11.05.2017г. 
реализацията на ИП няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и 
тяхното здраве. 

4. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата 
експлоатация не се очаква трансгранично въздействие. 
 
V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии: 

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е 
уведомил писмено за инвестиционното си предложение засегнатото население. 

2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е 
осигурил обществен достъп до информацията по Приложение № 2. В резултат от осигурения 
14-дневен обществен достъп до информацията няма постъпили становища или възражения. 

3. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ – Хасково в законно 
установеният срок не са постъпили жалби или възражения от заинтересованите лица срещу 
инвестиционното предложение. 
 

И ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 
 

1. Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностното водни тела от 
дейностите по реализиране и експлоатация на ИП. 

2. Близо 1/3 от южната част на имот с № 020002 попада в пояс ІІІ на СОЗ, да се има 
предвид при ситуиране на ПСОВ /да се разположи в северната част на имота с цел не 
попадането в пояс ІІІ на СОЗ/. 

3. Да се проведе процедура по издаване на разрешително за ползване на воден обект 
за заустване на отпадъчни води в повърхностни води на основание чл.46, ал.1, т.3, буква „а“ 
от закона за водите и при условията и реда на Наредба №2/08.06.2011г. за издаване на 
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разрешителни за заустване и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на 
точкови източници на замърсяване. 

4. Канализационната мрежа и съоръженията към нея да се изградят съгласно 
изготвената проектна документация. 

5. При реализация на ИП задължително запазване в имотите на характеристиките на 
ландшафта - синори, единични и групи дървета. 

6. Да не се допуска навлизане на машини, изхвърляне на отпадъци, разливи на 
горивно-смазочни материали, както и всякакво друго пряко или косвено увреждане на 
съседни терени, извън усвояваните имоти. 
 
 

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 
посочения му обхват. 

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение 
на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и 
подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на 
отговорността съгласно действащата нормативна уредба. 

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на 
параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, 
при които е било издадено настоящото решение за преценяване на необходимостта от 
ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния 
орган по околна среда (РИОСВ-Хасково). 

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 
години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на 
инвестиционното предложение. 

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и 
водите и Административен съд Хасково, чрез Директора на РИОСВ-Хасково в 14 - 
дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс. 
 
 
 
 
 
инж. Д. Илиев 
Директор на Регионална инспекция по 
околната среда и водите – Хасково 
 
 
Дата: 03.07.2017г. 


