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Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 
 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ № . 8 -  ПР /2009г. 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда 

 
 

На основание чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), 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 Закона за биологичното разнообразие 

(ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 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 представена писмена документация от 

възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал.1 и 2 от Наредбата 

за ОС 

 
 

Р Е Ш И Х  

 
 
 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение 

„Интегриран проект за водния цикъл на гр. Враца", което няма вероятност да окаже 

значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания 

на видове, предмет на опазване в защитени зони 

възложител: Община Враца - гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" № 6; ЕИК: 000193115 Кратко 

описание на инвестиционното предложение: 

За инвестиционната мярка по програма ИСПА - „Интегриран проект за водния цикъл на гр. 

Враца" през 2005г. е извършено преценяване на необходимостта от ОВОС и е издадено решение № 

29-ПР/2005г. на министъра на околната среда и водите. Във връзка с извършено актуализиране на 

инвестиционното предложение през 2007 г. е предвидено разширяване на параметрите на 

предложението, което налага провеждането на нова процедура по преценяване на необходимостта 

от ОВОС. Актуализираният през 2007г. проект включва: 

• Реконструкция на стоманен водопровод от язовир Среченска бара до град Враца и замяна на 33 

315 м азбесто-циментовия водопровод с водопровод от HDPE тръби или тръби от стъклопласт. 

Трасето на водопровода минава през землищата на с. Слатина, община Берковица; с. Долно 

Озирово и с. Стояново, община Вършец и кв. Бистрец, гр.Враца. 

Предпочитаните   варианти   за  реализация   са:   рехабилитация   на стоманения водопровод 0 920 

мм от язовир "Среченска бара" до гр. Враца с подмяна на 32 бр (спирателни кранове, въздушници и 

др. елементи); проучване, проектиране и подмяна на етернитов водопровод от язовир "Среченска 

бара" до гр. Враца с дебит 916 л/сек. от PEND тръби или стьклопласт. 

• Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Враца с дължина 77 749 м; 
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• Реконструкция на канализационни колектори в гр. Враца - 8057 м и на вторична градска 

канализационна мрежа - 13 112 м; 

• Изграждане на канализация на не-канализирани улици в гр. Враца - кв. Бистрец, Кулата и улици 

с дължина 25 524 м; 

• Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ)-гр. Враца, в 

имот 661 с площ 74,973 дка на 2,5 км северно от гр. Враца. Предвидено е подновяване на 

съществуващите съоръжения - първични и вторични утаители, биобасейни, и калоуплътнител и 

подновяване на съществуващите сгради: главната подстанция, административната сграда, 

помпената станция за активна кал и помпена станция за сурова кал. Избрания вариант е за 

биологично отстраняване на хранителните вещества 

Пречиствателната станция за отпадъчни води е изградена на определената с разпореждане 

№ 144 от 12.05.1968 г. на МС строителна площадка, намираща се на 2,5 км северно от гр. Враца и 

на 750 м западно от шосето Враца - Оряхово срещу ученическия комплекс. 
 

Трасето на водопровода от яз. Среченска бара, ПС за питейна вода „Слатина" до с. Слатина, 

общ. Берковица, с. Долно Озирово, с. Стояново, общ. Вършец и кв. Бистрец, гр. Враца почти изцяло 

минава успоредно на пътя „Враца-Вършец" и главен път „Враца-Монтана" и попада в границите на 

защитени зони "Врачански Балкан" с код BG0002053 за опазване дивите птици, обявена със Заповед 

№ РД-801/04.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 105/2008 г.) и "Врачански 

Балкан" с код BG0000166 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, 

включени в списъците от защитени зони, приети от Министерски съвет с Решение № 122/2007 г. 

(ДВ бр. 21/ 2007 г.). 

Реконструкцията на захранващия водопровод от язовир Среченска бара до гр. Враца в 

отделни участъци попада в границите на природен парк "Врачански Балкан", обявен със Заповед № 

1449/21.12.1989 г. и прекатегоризиран със Заповед № РД-934/22.07.2003 г. и защитена местност 

„Падините" обявена със Заповед № РД-526/12.07.2007 г. 

Инвестиционното предложение представлява „разширение" на обект включен в Приложение 

№2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС. Предвид засягане на 

територия, контролирана от две РИОСВ - гр. Монтана и гр. Враца компетентен орган за вземане на 

решение е министърът на околната среда и водите. 
 

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и съгласно 

чл. 2, ал. 1, т. 3, буква "а" 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 (ДВ бр.73/2007г.). Инвестиционното предложение подлежи на 

оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаните по-горе 33. 

 
 

МОТИВИ: 

I. Характеристики 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 включва реконструкция на захранващ водопровод от 

язовир Среченска бара до град Враца, реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в 

гр. Враца, реконструкция на канализационни колектори в гр. Враца, изграждане на 

канализация на не-канализирани улици в гр. Враца и реконструкция и модернизация на 

ПСОВ- гр. Враца, поради което не се очаква да бъдат унищожени и фрагментирани 

природни местобитания и местообитания на видове, предмет на опазване в описаните 

защитени зони. 
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2. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение се очаква значително 

намаляване на неблагоприятното въздействие върху околната среда и предотвратяване 

изливането на непречистени отпадъчни води в р. Дъбника. С реконструкцията и 

модернизацията на ПСОВ ще се покрият новите нормативни изисквания за допустимите 

стойности на съединенията на азота и фосфора, БПК5 и неразтворени вещества. 

3. Изготвен е проект на програма за управление на утайките от ПСОВ на гр. Враца, съгласно 

който събирането и извозването им ще се извършва по утвърдената схема. 

4. С реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Враца и довеждащите 

водопроводи от яз. „Среченска бара" се очаква намаляване на общите загуби на вода с 

63% 

5. За осъществяване на цялостното инвестиционното предложение не е необходимо 
изграждане на нова пътна инфраструктура, като същата ще бъде обновена. До 

пречиствателната станция, а и в самата нея до всички съоръжения има изградена 

инфраструктура. 

6. При реализиране на интегрирания проект за водния цикъл на гр. Враца не се очаква 

генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително 

отрицателно въздействие върху защитените зони. 

7. Утайките от ПСОВ ще бъдат депонирани на депото за битови отпадъци на общината след 

им съответна обработка, която може да се осигури с поетапно извършване на 

реконструкцията на утаителните полета. 
 

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване 

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

способност на природните ресурси в района: 

1. Инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона „Врачански 

Балкан" с код BG0002053, определен със Заповед № РД-801/04.11.2008 г. на Министъра на 

околната среда и водите за обявяването й. 

2. Инвестиционното предложение, в частите попадащи в границите на ПП „Врачански 

Балкан" и ЗМ „Падините" е допустимо спрямо режимите определени със Закона за 

защитените територии и заповедите за обявяването им. 

3. Необходимата площ за реконструкция и модернизация на ПСОВ е в рамките на 

съществуващата площадка, като не се предвижда използването на допълнителни 

 

територии извън нея. Необходимите площи и за реконструкцията на водопроводите от яз. 

„Среченска бара" до гр. Враца са в рамките на сервитутната им зона - 6 м. 

3. Реконструкцията на водопроводната и канализационна мрежа в регулационните граници на 

гр. Враца ще бъдат изградени по улиците, одобрени по застроителни и регулационни 

планове на града. Канализационната помпена станция в кв. Бистрец на града ще бъде 

разположена в частен земеделски имот №082005 с площ 1,225 дка, IX категория , който се 

използва като пасище. 

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 
 

1. На територията на площадката съществуващата растителност е основно храстова и 

дървесна, строителната дейност няма да засяга растителността извън границата на 

строителната площадка. 

2. Реализацията на инвестиционното намерение няма да доведе до нарушаване на 
земеползването, а също така и няма да излиза с влиянието си извън границите на имота. 



 

3. Изпълнението по проекта ще намали разходите от потребление на електроенергия в 
ПСОВ и ще увеличи качеството на заустваните води, така че то да отговаря на 

българските и международни изисквания, включително Директива на ЕС 91/271/EEC. 

Въведените подобрения ще водят до опазване на съществуващите водни ресурси и ще 

намалят замърсяването в река Дъбника. 

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато 

население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, 

вероятност, продължителност, честота и обратимост: 
 

1. Няма вероятност реализацията на инвестиционното предложение да доведе до 

безпокойство и намаляване числеността на видовете, предмет на опазване в двете 

защитени зони, поради краткотрайността на сроителството. 

2. Няма вероятност за увреждане на ключови елементи на защитените зони и прекъсване на 
биокоридорни връзки на видовете, предмет на опазване. 

3. Не се очаква инвестиционното предложение да има трансграничен характер на 

въздействие при преминаването през всички етапи на изпълнение и експлоатация. 

4. Предвид естеството на технологичните процеси, въздействията могат да се определят като 

локални, краткотрайни, временни и обратими. 

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии: 

 

Възложителят е уведомил писмено кметовете на Общини Берковица, Криводол и Вършец, а 

чрез последната и засегнатото население в Кметства с. Дол. Озирово и с. Стояново. По инициатива 

на Община Враца са публикувани информации за инвестиционното предложение във: в. „Труд" от 

24.10.2007г., Кабелна телевизия Враца -новини от 02.11.2007г. Съгласно информация от 

възложителя предложението е отразено в Общинския план, който е обсъден публично, вкл. с 

кметовете на кметства и др. 

Съгласно становище от Кмета на Община Вършец, общината подкрепя реализацията на 

проекта. Към момента няма данни за проявен обществен интерес към обявеното инвестиционно 

предложение от останалите общини и кметства. 

 

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 

1. При реализирането на проекта, да не се засягат територии от резерват „Врачански карст". 

2. Да не се допуска замърсяване на прилежащите територии със строителни, битови и др. 
отпадъци, вкл. и депониране на земни маси. 

3. Да не се допуска увреждане на дървесна растителност извън обекта. 
4. Да не се използват взривни материали. 
5. Да се вземат мерки за опазване на горите от пожари. 

 
 

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. 

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от 

обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият 

възложител трябва да уведоми МОСВ, РИОСВ - Враца и РИОСВ - Монтана до 14 дни след 

настъпване на измененията. 

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен 

срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-

процесуалния кодекс. 

Дата 03.04.2009 г.  

 

 

 
 

 

 


