
Представено от „БИСИ ИНДЪСТРИС” ЕООД уведомление за инвестиционно 
предложение за „Промяна в параметрите на „Обществено-обслужващ комплекс“ 
в ПИ 36110.31.667 (образуван от ПИ 36110.31.648, ПИ 36110.31.647 и ПИ 
36110.31.116), по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Капитан 
Андреево, м. „Кючук Чеир”, община Свиленград, относно количество и начин на 
третиране на отпадъчните води от комплекса“ 
 
 

Във връзка с представено от „БИСИ ИНДЪСТРИС” ЕООД уведомление за 
инвестиционно предложение за „Промяна в параметрите на „Обществено-обслужващ 
комплекс“ в ПИ 36110.31.667 (образуван от ПИ 36110.31.648, ПИ 36110.31.647 и ПИ 
36110.31.116), по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Капитан 
Андреево, м. „Кючук Чеир”, община Свиленград, относно количество и начин на 
третиране на отпадъчните води от комплекса“ 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), РИОСВ - Хасково информира за следното: 

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

Инвестиционното предложение е свързано с промяна в параметрите на 
„Обществено-обслужващ комплекс“ в ПИ 36110.31.667 (образуван от ПИ 36110.31.648, 
ПИ 36110.31.647 и ПИ 36110.31.116), по кадастралната карта и кадастралните регистри 
на с. Капитан Андреево, м. „Кючук Чеир”, община Свиленград, съгласуван с Решение 
по ОВОС № ХА-1-2/2018 г. от директора на РИОСВ – Хасково. Промяната е относно 
количество и начин на третиране на отпадъчните води от комплекса. Предвижда се 
събирането на всички отпадъчни води да се осъществява чрез канална мрежа, 
проектирана като „Разделена канализационна система”, което означава, че 
дъждовните води ще се заустват отделно от битовите. Битовите отпадъчни води ще 
бъдат пречистени чрез локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води 
(ЛПСОВ), след което ще бъдат заустени в разположен в близост до обекта 
повърхностен воден обект (дере, публична общинска собственост) в рамките на ПИ 
36110.331.924 по кадастралната карта на с. Капитан Андреево.  

Въз основа на изчисления и прилагане на действащите национални и 
европейски норми, e направен извода, че натоварването на пречиствателната станция 
за отпадъчни води ще се основава на капацитет максимум приблизително 6 000 
еквивалентни жители. Канализацията, идваща от кухните, ще преминава през 
мазниноуловител, оразмерен да сепарира всички попаднали в канализацията мазнини. 
По този начин, нетипичните количества мазнини ще бъдат улавяни и отстранявани, 
като не се допуска да навлизат в бъдещата пречиствателна станция (ПСОВ). Въпреки 
това, бъдещата пречиствателна станция за отпадъчни води ще включва оборудване за 
улавяне на тези мазнини, така че биологичният процес да бъде защитен. 

Местоположението на пречиствателната станция е решено да бъде в 
югоизточната периферия на имота в непосредствена близост до източната имотна 
граница на кота, която позволява гравитачно транспортиране на водите както от 
комплекса до пречиствателното съоръжение, така и на пречистените води от ПСОВ до 
приемника - дере. 

Инвестиционното предложение представлява изменение на ИП от Приложение 
№ 1 на ЗООС, като самостоятелно попада в обхвата на т. 11, буква „в“ от Приложение 
№ 2 на Закона, 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 и т. 3 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-01-310 
(4)/16.05.2019 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” (копие на което 
прилагаме), инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на 
ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на условията посочени в 
становището. 

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 36110.31.667, в който се предвижда  
изграждане на ЛПСОВ и имот с идентификатор 36110.331.924, за който се предвижда 
заустване на пречистени отпадъчни води не попадат в границите на защитени 
територии по смисъла на Закона за защитените територии. Имот с идентификатор 
36110.31.667 попада в обхвата на защитена зона BG0000212 „Сакар”, приета от МС с 
Решение № 661/16.10.2007 г. за опазване на природните местообитания, а имот с 
идентификатор 36110.331.924 не попада в обхвата на защитени зони от Екологичната 
мрежа Натура 2000. 

Промяната на 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., 
изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018 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 Свиленград, кметство село Капитан 

Андреево и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” 
 
 
/отговорено от РИОСВ - Хасково на 20.05.2019 г./ 


