
Представено от Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет на 
Република България уведомление за инвестиционно предложение за 
„Изграждане на модулна пречиствателна станция за отпадъчни битово-фекални 
води в РПЦ – гр. Харманли, териториално поделение на Държавна агенция за 
бежанците при Министерския съвет на Република България“ 
 

Във връзка с постъпило уведомление от Държавна агенция за бежанците при 
Министерския съвет на Република България по реда на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за 
условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
(Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение за „Изграждане на модулна 
пречиствателна станция за отпадъчни битово-фекални води в РПЦ – гр. Харманли, 
териториално поделение на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет 
на Република България“ и на основание чл. 5, ал. 1 от (Наредбата за ОВОС), РИОСВ - 
Хасково информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на 
околната среда (ЗООС): 

След преглед на представената информация става ясно, че с инвестиционното 
предложение се предвижда изграждане на модулна пречиствателна станция за 
битово-фекални отпадъчни води в ПИ с идентификатор 77181.6.495 м. „Геджи борум“, 
гр. Харманли, на Регистрационно-приемателен център в гр. Харманли, териториално 
поделение на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет на Република 
България. Към момента в комплекса има изградена площадкова канализационна 
мрежа за битово-фекални отпадъчни води, които посредством съществуващи 
канализационни клонове се заустват в р. Харманлийска. Бъдещата МПСОВ е с 
проектен капацитет 3700 условни жители, с възможност за промяна на капацитета в 
зависимост от броя на обитателите на РПЦ – гр. Харманли при ново строителство. 
Максималното очаквано количество на отпадъчните води, които ще постъпват за 
пречистване в ПСОВ е 500 м3/денонощие. Пречистените в ПСОВ води, след изходна 
шахта, ще се отвеждат и заустват посредством съществуващ канализационен колектор 
в р. Харманлийска. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 11, буква „в“ от 
приложение № 2 на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
(ОВОС) по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, 
компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Хасково. 

Във връзка с представеното уведомление, обръщаме внимание, че съгласно 
разпоредбата на чл. 82, ал. 3 от ЗООС, когато за осъществяване на инвестиционното 
предложение трябва да се развият и други, свързани с основния предмет на оценка, 
спомагателни или поддържащи дейности, те също се включат в изискващата се 
оценка, независимо дали самостоятелно попадат в обхвата на приложения № 1 или 2 
от ЗООС. 

Предвид внесеното уведомление за горепосоченото ИП, на основание чл. 4а от 
Наредбата за ОВОС, е извършена проверка относно допустимост на ИП спрямо 
режимите, определени в утвърдените планове за управление на речните басейни 
(ПУРБ) на Източнобеломорски район. Съгласно становище с изх. № ПУ-01-
29/24.01.2018 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, ИП е допустимо 
от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната 
среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на 
определени условия. 

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

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената 
справка се установи, че имот с идентификатор 77181.6.945 по КК на гр. Харманли, за 
който се предвижда изграждане на модулна пречиствателна станция за отпадъчни 
битово-фекални води не попада в границите на защитени територии по смисъла на 



Закона за защитените територии, но попада в обхвата на защитена зона BG0001034 
„Остър камък”, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007 г. за опазване на 
природните местообитания. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на 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, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., посл. изм. и 
доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018 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. 

 

Копие на писмото е изпратено до община Харманли и Басейнова дирекция 
„Източнобеломорски район“. 

/отговорено от РИОСВ - Хасково на 29.01.2018 г./ 


