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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ Пд-ОС-062/2010 г. 
  

 за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие  
 

На основание чл.31 ал.7 от Закона за биологичното разнообразие / ДВ. бр.77/ 2002г., 
изм. ДВ. бр.88/2005г.. ДВ. бр.105/2005 г., ДВ. бр.29/ 2006 г., ДВ. бр.30/2006 г.,. ДВ. 
бр.34/2006 г., ДВ. бр.52/2007 г.,ДВ. бр.64/2007 г., ДВ. бр.94/ 2007 г., ДВ. бр.43/2008 г./  и 
чл.18 ал.1 и ал. 2 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.73/2007 г./,  във връзка с 
постъпило в РИОСВ-Пловдив уведомление с вх. № ОВОС-636/27.09.2010 г.  

 

     РЕШИХ 

 

Съгласувам инвестиционно предложение -  „Изграждане на хидравличен праг на р. 
Въча  в зоната на помпена станция „Перущица – 2” /нова/ с цел подобряване питейно 
– битовото водоснабдяване на гр. Перущица, обл. Пловдивска”,  което няма вероятност 
да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, 
популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона „Река Въча – 
Тракия”  с код BG 0000424.  
 
местоположение –   коритото на р. Въча, на границата между общ. Перущица и общ. 
Кричим в зоната на съществуващата помпена станция „Перущица – 2” /нова/, на около 70 
м. под ШК 1 и около 160 м. под ШК 2. Засяга част от имот №000088, съгласно КВС на гр. 
Перущица и част от имот № 39921.80.1121 съгласно КК на землището на гр. Кричим,  
област Пловдивска, защитена зона „Река Въча – Тракия”  с код BG 0000424.  
 . 

с възложител- „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Пловдив, бул.”
 ,  управител –   

 



Характеристика  на инвестиционното предложение:   
      
Инвестиционното предложение предвижда   изграждане на хидравличен праг в коритото 
на  р. Въча  в зоната на съществуващата помпена станция „Перущица – 2” /нова/ с цел 
подобряване питейно – битовото водоснабдяване на гр. Перущица, обл. Пловдивска С 
инвестиционното предложение се предвижда възстановяване на проектното дъно на 
кюнето на корекцията, с оглед повдигане на нивото на подземни води в терасата на реката, 
където са разположени шахтовите кладенци на помпената станция. Предвижда се 
съоръжението да осъществява хидравлично свързване на горния и долен участък на 
кюнето на корекцията на реката.  
Конструкцията на прага се изпълнява от габиони в комбинация с облицовка от матраци в 
зоната на образувалия се хидравличен скок след прага. В средата на съоръжението е 
предвидено изграждане на стъпаловиден рибен проход с дължина 4 м., широчина 2м., 
височина 1м., за осъществяване на свободната миграция на видовете риби обитаващи 
реката. Не се налага изграждане на нова инфраструктура. За строителството ще се 
използват съществуващите пътища. 
За  инвестиционното предложение има издадено от  Басейнова дирекция за управление на 
водите – Източнобеломорски район с център Пловдив, положително становище с изх. № 
РД – 11 – 80/25.08.2010 г..    
В  площите, в които ще се реализира инвестиционното предложение липсва дървесна 
растителност. 
Не се предвижда  изземване на инертни материали от коритото на река  Въча. Не се 
предвижда изсичане на дървесна растителност.  
 
Процедурата по оценка за съвместимост на инвестиционното предложение се извършва на 
основание чл. 2, ал. 1, т. 3, буква „б” 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 (Наредба за ОС).  
Защитена зона  „Река Въча – Тракия”  с код BG 0000424, в  чиито граници попадат 
площите, в които ще се реализира предложението е включена в списъка на защитените 
зони за опазване на   природните местообитания и на дивата флора и фауна, приет с 
Решение на МС № 122 от 02.03.2007 г./ДВ. бр. 21/2007 г./.  ИП не попада в границите на 
защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии и  за него не се 
прилагат изискванията на чл 12 от Наредбата за ОС. 
 
 
 Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената 
зона се основава на следните мотиви:  
 
 

1. С реализацията на инвестиционното предложение се цели подобряване питейно – 
битовото водоснабдяване на гр. Перущица, обл. Пловдивска С инвестиционното 
предложение се предвижда възстановяване на проектното дъно на кюнето на 
корекцията, с оглед повдигане на нивото на подземни води в терасата на реката, 
където са разположени шахтовите кладенци на помпената станция. Предвижда се 
съоръжението да осъществява хидравлично свързване на горния и долен участък на 
кюнето на корекцията на реката.  



 
2. Предвидените дейности са свързани и с превантивна дейност за предпазване от 

вредното въздействие на водите и предотвратяване опасността от бедствия и 
аварии.   

 
3. В средата на съоръжението е предвидено изграждане на стъпаловиден рибен проход 

с дължина 4 м., широчина 2м., височина 1м., за осъществяване на свободната 
миграция на видовете риби обитаващи реката. 

 
4.  Предвижда се дейностите за реализацията на инвестиционното предложение, да 

приключат в кратки срокове. 
  
 

5. Предвид характера на дейностите, предвидени в ИП, не се очаква  фрагментация на 
защитената зона и на природните местообитания и местообитания на видове, 
предмет на опазване в  нея. 

 
6. За  реализацията на инвестиционното предложение не е необходимо изграждане на 

нова пътна инфраструктура. 
 

7. Реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до 
намаляване числеността и плътността на популациите на видовете растения и 
животни, предмет на опазване в защитената зона. 

 
8. Предвид извършения анализ на фактическата обстановка в района на 

инвестиционното предложение, не се очакват значителни кумулативни въздействия 
върху защитената зона. 

 
9. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци в количества, които да окажат 

значително отрицателно въздействие върху защитената зона. 
 

10. Инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения  №1 и №2  на 
Закона за опазване на околната среда. 

 
 
 
 

            Реализацията на инвестиционното предложение се съгласува при следните 
  

условия: 
 
 

1. При реализацията на инвестиционното предложение  да не се засягат други терени 
от защитната зона. 

2. Инвестиционното предложение да се  реализира извън активния размножителен 



период на повечето животински видове - 01.04. – 30.06. 

 

 
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 всички случаи на промяна в данните на инвестиционното предложение, 
посочени в уведомлението по чл. 10 или на някои от обстоятелствата, при които е 
издадено решението, възложителят, съответно новия възложител е длъжен да 
уведоми компетентния орган за промените в 14 дневен срок от настъпването им.   
 
Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му пред 
министъра на околната среда и водите и пред Административен съд гр. Пловдив по 
реда на Административно процесуалния кодекс. 

 
 
 

гр. Пловдив     
30. 09. 2010 г.                 
        ДИРЕКТОР: 
         /инж. В. Атанасова/ 
 
 
 


