РЕШ ЕНИЕ № СО - 145 - ПР/2015 г.
за преценяване на необходимостта о г извършване на оценка на въздействието върху
околната среда
На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 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 6 от Закона за биологичното разнообразие
(ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 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 Н аредбата за ОВОС и по
Приложение № 1 и 2 (част Б) към чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища
от Регионална здравна инспекция - Софийска област и Басейнова дирекция „Дунавски район“
(БДДР)
РЕШИХ
да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение
за изграждане на „Локална пречиствателна станция за отпадъчни води на еднофамилна къща“ в
УПИ УП-89, кв. 23, с. Томпсън, община Своге, което няма вероятност да окаже значително
отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове,
предмет на опазване в защитени зони
възложители: Александър
Диков и Станислава I
I П ерьова-Д икова,;
Кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение
предвижда изграждане на локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) тип
СЬАКЕСО В6 с капацитет 4 - 6 ЕЖ и дневно количество на отпадъчните води, които ще се
пречистват 0,6 - 0,9 т 3/<± В съоръжението ще се пречистват отпадъчните води от еднофамилна
жилищна сграда, находящ а се в УПИ УН-89, кв. 23, с. Томпсън, общ ина Своге. Пречистените
отпадъчни води ще се заустват в р. Искър, като точката на заустването след ЛПСОВ е с географски
координати: С.Ш. 42°55'59.10"; И.Д. 23°22'56.80". При третирането си отпадъчните води ще се
подлагат на механично (кош за задържане на едрите отпадъци) и биологично пречистване с
използване на активна утайка за отстраняване на азот и фосфор. Технологията на биологично
пречистване е основана на биореактор. който е разделен от вътрешни вертикално наклонени
разделители
на
три
зони:
анаеробно-ферментационна
и
денитрификационна
зона;
нитрификационна зона и зона за утаяване. Биореакторът ще бъде с диаметър 1,34 т и височина
1,55, като общият му обем ще бъде 1,8 пг\
Предвидено е ЛПСОВ да се почиства периодично от специализирана фирма, за което ще бъде
сключен договор. Захранването с електроенергия ще се осъщ ествява от електроразпределителната
мрежа в района. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна
инфраструктура в района.
Описаното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 11, буква „в“ на Приложение № 2
към ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване на необходимостта
София 1618; п.к.332; бул.” Цар Борис III” № 136; ет. 10;
Д еловодство:(+ 3592) 955 55 98; Зелен тел.: (+3592) 856 51 52; факс: (+3592) 955 93 62;
е-таИ: по5У@пе\у-зоЯа.ог§

от извършване на ОВОС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с
решение е Директорът на РИОСВ - София.
На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БДДР (изх. №
6098/09.12.2014 г.). Съгласно извършената проверка, инвестиционното предложение попада във
водосбора на повърхностно водно тяло категория река от поречие Искър с име Искър и код
В0118135К026. Водното тяло е оценено в лошо екологично състояние и добро химично състояние.
Специфичната екологична цел е „Предотвратяване влошаването на екологичното състояние и
постигане на умерено до 2021 г. Запазване и подобряване на доброто химично състояние”.
Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно
защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от
мрежата „Натура 2000”, определени съгласно ЗБР. Най-близко разположената до площадката на
ЛПСОВ е защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
„Западна Стара планина и Предбалкан” с идентификационен код ВС0001040, приета с Решение №
661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.), изменение с Решение №
811/16.11.2010 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010 г.).
Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение
подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаната погоре защитена зона, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 38 от същата наредба, процедурата по
ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.
Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с
други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително
отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове,
представляващи предмет на опазване в защитена зона В00001040 „Западна Стара планина и
Предбалкан”, и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява
да не се извършва оценка за степен на въздействие върху споменатата защитена зона.
МОТИВИ:
I.

Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем,

производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулираие с други предложения, ползване
на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда,
както и риск от инциденти:
1. С реализирането на инвестиционното предложение ще се осигури пречистване на
отпадъчните води, формиращи се от жилищната сграда и ще се предотврати замърсяването
на р. Искър с битово-фекални отпадъчни води.
2. Избрано е модулно пречиствателно съоръжения, като монтирането му е свързано с
незначителни строителни дейности, включващи направа на изкоп и бетонов фундамент.
3. Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с изграждане на нова
техническа и пътна инфраструктура.
4. Съгласно представената информация излишната активна утайка, която ще се отделя от
съоръжението ще бъде напълно стабилизирана и ще се предава за депониране на
специализирана фирма. Поради това, може да се направи заключението, че при
реализацията на инвестиционното предложение не се очаква негативно въздействие от
генериращите се отпадъци.
5. Поради същността на предвидените в инвестиционното предложение дейности, не се
очаква кумулиране на такива въздействия, които да окажат значително влияние върху
защитена зона В00001040 „Западна Стара планина и Предбалкан”.
6. Рискът от инциденти е свързан основно с неспазване на техниката на безопасност по време
на работа.
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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. ЛПСОВ ще бъде изградена УПИ УП-89, кв. 23, с. Томпсън, община Своге. Територията е
урбанизирана и антропогенно повлияна.
2. Районът, предмет на инвестиционното предложение, не се третира като чувствителна зона
или територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да се наложи
спазването на определени задължителни норми, изисквания или налагане на ограничения.
Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други
обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка.
3. Съгласно становище на БДДР, с изх. № 6098/09.12.2014 г., териториите, предвидени за
реализацията на инвестиционното предложение, не попадат в границите на санитарноохранителни зони, определени по реда на Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията
и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарноохранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово
водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди.
III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:
1. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и
защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда
на Закона за паметниците на културата и музеите.
2. Тъй като инвестиционното предложение ще се осъществи в имот разположен на около 7,2
кш от границата на защитена зона ВС0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан”,
няма вероятност от пряко унищожаване или увреждане на природните местообитания и на
дивата флора и фауна, предмет на опазване в нея.
3. Съгласно становище на БДДР, с изх. № 6098/09.12.2014 г., инвестиционното предложение е
допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за
постигане на добро състояние на водите и зоните за тяхната защита, заложени в Плана за
управление на речните басейни на Дунавски район.
IV. Характеристиките на потенциалните въздействия - териториален обхват,
засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина,
комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:
1. Териториалният обхват на въздействие е ограничен и локален в УПИ УП-89, кв. 23, с.
Томпсън, община Своге, който е с площ 1140 м2.
2. Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие
върху водите и водните екосистеми при спазване на разпоредбите на Закона за водите (ЗВ).
3. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция - Софийска област, с изх. № 13-8189/24.08.2015 г., при реализацията на инвестиционното предложение не се очаква
възникване на здравен риск за населението.
4. Характерът на инвестиционното предложение не предполага значително отрицателно
въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района.
V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:
Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, Община Своге е осигурила
обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за
инвестиционното предложение, като е поставена обява и копие от документацията на
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24.07.2015 г. на информационното табло и на интернет страницата на общинската
администрация. С писмо изх. № 94-А-156/19.08.2015 г., кметът на община Своге
удостоверява, че до 07.08.2015 г. в община Своге не са постъпвали възражения от
физически и/или ю ридически лица. До постановяване на настоящото решение в РИОСВ София също няма постъпили становищ а и възражения от заинтересувани лица.
ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:
1. Преди реализацията на инвестиционното предложение да се предприемат необходимите
действия за издаване на разрешително по ЗВ.
2. С цел недопускане замърсяване на водния обект и подземните води в района, съоръженията
на ЛПСОВ да се поддържат в техническа и експлоатационна изправност.
3. Всички дейности да се извършват по начин, недопускащ разпространение на миризми
извън границите на площ адката на ЛПСОВ.
4. Да се определят местата за временно съхраняване на земни маси, генериращи се по време
на изкопните работи. Д а не се допуска насипване на земни маси в коритото на реката.
Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в
посочения му капацитет.
Настоящ ото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на
изискванията ма ЗОО С, други специални закони и подзаконови нормативни актове, и не
може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата
нормативиа уредба.
На основание чл. 93. ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение за
изграждане на „Локална пречиствателна станция за отпадъчни води на еднофамилна къща“
в УПИ УП-89, кв. 23, с. Томпсън, община Своге, на възложителя или на някое от
обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият
възложител трябва да уведоми РИОСВ - София своевременно, но не по-късно от 14 дни след
настъпване на измененията.
Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на Регионална инспекция по
околната среда и водите - София в 14-дневен срок от съобщ аването му пред Министъра на
околната среда и водите или пред Административен съд - град София по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
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 осъщ ествяването на инвестиционното
предложение.

ИНЖ . ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите - София
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