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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 107 ПР/2016г. 
 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда 

 
на основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1 във връзка с ал. 3 и ал. 5 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 Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив и 
РЗИ – Хасково 

 

Р Е Ш И Х 

 
да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение за „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води за с. Сусам” в 
имот с № 605013, м. „БАНСКА РЕКА“ в землището на с. Сусам, общ. Минерални бани, обл. 

Хасково, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 
околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на 
опазване в защитени зони и човешкото здраве 

възложител: Община Минерални бани 

Кратко описание на инвестиционното предложение: 

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на пречиствателна станция 
за битови отпадъчни води в имот с № 605013, м. „БАНСКА РЕКА“ в землището на с. Сусам, 
общ. Минерални бани, обл. Хасково. Водоприемник на пречистените отпадъчни води ще е 
водоприемник II-ра категория - река Банска. 

Релизизацията на ПСОВ ще 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.  

Технологичната схема за пречистване е класическа и включва: 
- аноксичен резервоар (денитрация); 
- резервоар за нитриране и вентилация; 
- резервоар за утаяване; 
- резервоар за хлориране; 
- преса Моно белт. 
С предвидената технологична схема ще се постигат показатели за заустване във 

водоприемник II-ра категория (река Банска), с влажност на обезводнената утайка – 78%. 
Съоръжението ще е заводско изпълнение от стоманобетон с добра хидроизолация. 
Канализацията ще се изпълни с PVC-тръби. 

Формираните отпадъчни води са следните количества: 
- Максимално годишно разрешено зауствано водно количество - Qгод - до 240 

954м
3
/г. 

- Q средно/ден - 660м
3
 

- Q маск/час - 71.5м
3
 

- Активна реакция рН 6.5-8.5 
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Показтели на изход ПСОВ 
- ХПК<125 mg/l 
- БПК5<25 mg/l 
- Неразтв. в-ва<60mg/l 

 
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. 

Въз основа на представената информация и на направената справка се установи, че 

ПИ № 605013, в който ще се реализира инвестиционното 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). 

На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената 
информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и 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 предмет на опазване в защитена зона BG0001031 „Родопи - Средни”. 

 
М О Т И В И: 

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. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на пречиствателна станция за 

отпадъчни води в имот № 605013 в землището на с. Сусам, общ. Минерални бани, обл. 
Хасково. Пречиствателната станция ще е модулна и ще бъде проектирана за 1500 ЕЖ. 

2. ПСОВ ще осигури пречистване на отпадъчните води и ще намали риска от 
замърсяване на повърхностните и подземните води в района. 

3. Изпълнението на СМР се предвижда по традиционен начин. Иззетият хумусен почвен 
слой ще се използва впоследствие за изравняване, възстановяване и оформяне на терени. 

4. Не се предвижда изграждане на нова пътна инфрасруктура. В непосреддствена 
близост до имота минава полски път, който води до главния път от републиканската пътна 
мрежа. 

5. Отпадъците, образувани по време на изграждането и експлоатацията на обекта ще 
бъдат третирани при спазване на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците. 

6. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и нормалната му 
експлоатация не се очаква да настъпи значително отрицателно въздействие върху 
компонентите на околната среда. 

7. Предвид характера на предлаганата дейност за изпълнение на инвестиционното 
предложение както и обстоятелството, че са взети мерки за намаляване на отрицателните 
въздействия върху околната среда, всичко това изключва възможността от въздействие на 
инвестиционното предложение върху околната среда или т. нар. кумулиранe с други сходни 
предложения. 
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II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване 

на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната 

способност на природните ресурси в района: 
1. Площадката на ПСОВ ще се изгради в имот № 605013 – частна общинска 

собственост, на площ от 2.845 дка /пасище-мера/, в м. „Банска река“, непосредствено край 
коритото на река Банска, на около 500 м североизточно от селището. 

2. ИП попада в границите на повърхностно водно тяло BG3MA300R044 „Река Банска 

средно и долно течение и Горскоизворска река“. 
3. ИП не попада и не граничи със санитарно – охранителни зони на водоизточници за 

питейно-битово водоснабдяване и минерални водоизточници, учредени по реда на Наредба № 
3 от 16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и 
експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията 
за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, 
използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. 

4. Изграждането на ПСОВ има важно значение за подобряване състоянието и 
опазването на водните ресурси в района от замърсяване и за поддържане на екологичното 
равновесие във водните екосистеми. 

5. В резултат от реализиране на инвестиционното намерение, не се очаква въздействие 
върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района. 

6. Съгласно становище на БД ИБР - Пловдив с изх. № КД-04-403/03.10.2016г. 

инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на 
околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите. 

7. ИП няма да окаже значимо въздействие върху водите и водните екосистеми при 
спазване на посочените изисквания свързани с действащото законодателство. 

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:  
1. Имотът предмет на реализация на ИП не предствлява природно местообитание или 

местообитание на видове, предмет на защита в защитена зона BG0001031 „Родопи - 

Средни”. 
2. Поради малката площ на ИП - не се очаква изпълнението на предвидените в ИП 

дейности да доведе до нарушаване целостта и кохерентността на защитена зона, както и до 
увеличаване степента на фрагментация спрямо първоначалното състояние и прекъсване на 
биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на опазване в зоната. 

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 

население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 

комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 
1. Съобразно представената документация и информация за ИП и получените в хода на 

процедурата становища от компетентни органи, осъществяването на инвестиционното 
предложение няма да доведе до значителни отрицателни въздействия върху компонентите на 
околната среда. 

2. Съгласно становище на РЗИ – Хасково с изх. № РД-02-1572#1/08.11.2016г. на 
основание предложената информация за преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда не се предполага риск за здравето на 
населението. 

3. 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 кметство с. Сусам за своето инвестиционно предложение, а чрез него и 
засегната общественост. 

2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, Община Минерални 
бани като възложител е осигурила обществен достъп, чрез обява на интернет страницата на 
общината за мястото, начина и периода за запознаване с информацията по Приложение № 2, 
като за четиринадесет дневния срок не са постъпили възражения, мнения и становища. 
Предоставено е копие от информацията по Приложение № 2 на кметство с. Сусам. В резултат 
на извършеното оповестяване, в РИОСВ-Хасково е постъпило писмо от кметство село Сусам с 
което уведомява РИОСВ-Хасково, че е осигурен обществен достъп до информацията по 
Приложение № 2, като в изтеклия 14-дневен период не са постъпили възражения, мнения и 
становища. 
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3. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ–Хасково няма постъпили жалби, 
възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение. 
 

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 

 
1. Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземното водно тяло от дейностите 

по реализиране и експлоатация на инвестиционното предложение. 
2. Преди заустване на отпадъчните води в повърхностен воден обект е необходимо да се 

осигури подходящо пречистване. 
3. Заустването на отпадъчни води в повърхностен воден обект подлежи на разрешителен 

режим съгласно чл. 46, ал. 3, буква „б“ от Закона за водите. 

 

 

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. 6 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. 7 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. ДИМИТЪР ИЛИЕВ 
Директор на Регионална инспекция по  
oколната среда и водите - Хасково 

 
 
 

 

Дата: 23.11.2016г. 

 

 
 


