
Представено от ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ уведомление за инвестиционно 
предложение (ИП) за „Изграждане на пречиствателна станция за битови 
отпадъчни води за с. Сусам, общ. Минерални бани, обл. Хасково” в имот с № 
605013, м. „БАНСКА РЕКА“ в землището на с. Сусам, общ. Минерални бани, обл. 
Хасково. 
 

Във връзка с представено от ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ уведомление за 
инвестиционно предложение за изграждане на пречиствателна станция за битови 
отпадъчни води за с. Сусам, в съответствие с разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от 
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ-Хасково информира за следното: 
I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от ЗООС:  

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на пречиствателна 
станция за отпадъчни води на с. Сусам в ПИ №605013 – общинска частна собственост 
с площ 2,845 дка, пасище-мера в землище на с. Сусам, община Минерални бани. 
Предвижда се изграждане на модулна пречиствателна станция за 1500 ЕЖ. Имотът, в 
който ще се реализира ИП се намира в непосредствена близост до коритото на р. 
Банска. Реализацията на ИП е заключителен етап от довършването на цялостната 
канализация на общинския център. Битово-фекалните води ще се включат в 
пречиствателната станция посредством довеждащ колектор, чието трасе ще бъде 
довършено паралелно с пречиствателната станция. Пречистените отпадъчни води ще 
се заустват в река Банска. 

При направена проверка по чл. 4а от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), 
съгласно писмо с изх. № КД-04-403/03.10.2016 г. на директора на Басейнова дирекция 
„Източнобеломорски район” с център Пловдив се констатира, че инвестиционното 
предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на 
околната среда при спазване на определени условия, посочени в становището. 

ИП 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. 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): 

Въз основа на представената информация и на направената справка се 
установи, че ПИ № 605013, в който ще се реализира Вашето инвестиционно 
предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за 
защитените територии, но попада изцяло в защитени зони по НАТУРА 2000 - 
BG0001031 „Родопи - Средни”, приета от МС с Решение №661/16.10.2007г. за опазване 
на природните местообитания и на дивата флора и фауна.  

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., 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 цитираните защитени зони по реда на чл. 
31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). 

Копие на писмото е изпратено до кметство село Сусам и Басейнова дирекция 
ИБР град Пловдив. 

/отговорено от РИОСВ-Хасково на 17.10.2016 г./ 


