
Представено от ОБЩИНА КРУМОВГРАД уведомление за инвестиционно предложение за 
„Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води на село Горна 
Кула“ 

Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД- 88/10.03.2017г. 
относно горепосоченото и на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ, бр. 25 от 18 март 2003г., 
посл. изм. и доп. ДВ, бр. 12 от 12.02.2016г., в сила от 12.02.2016г.) РИОСВ – Хасково Ви информира за 
следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от ЗООС: 

Инвестиционното предложение е за 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. Отреденото място за площадка на ПСОВ се намира на 600м под с. Горна Кула на левия бряг на р. 
Крумовица. Предвижда се доставка и монтаж на модулна ПСОВ, представляваща контейнер, в който ще са 
монтирани модули за механично и биологично пречистване на битови отпадъни води. 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. 

Съгласно разпоредбите на чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в 
Приложение № 1 или № 2, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 
2, какъвто е Вашият случай, може да се допусне извършването на само една от оценките по реда на глава 
шеста от ЗООС, която в случая да е процедурата по преценяване необходимостта от извършване на оценка 
на въздействието върху околната среда (ОВОС).  

Съгласно изискванията на чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, постъпилата документация бе 
изпратена в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив, за изразяване на становище 
относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в ПУРБ на ИБР и 
в ПУРН на ИБР. Предвид полученото в РИОСВ - Хасково становище на БД ИБР - Пловдив, 
инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на 
целите на околната среда при спазване на определени условия, посочени в становището. 

На този етап може да бъде определено, че предвидените дейности, попадат 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. На основание чл. 93, 
ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Хасково 

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

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 и в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното 
разнообразие, но попадат в обхвата на 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. 1от 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, обн., ДВ, бр. 73 от 
11.09.2007г., посл. изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта 
му с предмета и целите на опазване на горе цитираната защитена зона по реда на чл.31, ал.4, във връзка с 
чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, която процедура се съвместява с преценката за 
необходимостта от извършване на ОВОС. 

 

Копие на писмото е изпратено до кметство с. Горна кула. 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 13.04.2017г./ 


