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ДО 

МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА  

СРЕДА И ВОДИТЕ 

БУЛ. „МАРИЯ ЛУИЗА“ № 22 

ГР. СОФИЯ, П.К. 1000 

И С К А Н Е   

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда (ОВОС) 

от МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО 

гр. София, п.к. 1202, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, БУЛСТАТ:831661388 

 

Пълен пощенски код: гр. София 1202, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19 

Телефон, факс и ел. поща (е-mail):    

Централа – 02/94 05 900, Факс 02/987 25 17, е-mail: www.mrrb.government.bg 

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: 

Малина Крумова – Заместник - Министър на регионалното развитие и благоустройството, 

съгласно Заповед № РД-02-14-460 от 31.05.2017 г. на министъра на регионалното развитие 

и благоустройството 

Лице за контакти: 

Костадин Попов - администратор на договор за РПИП за Обособена позиция № 2, 

дирекция „Водоснабдяване и канализация“, тел. 02/ 94 05 385; факс: 02/ 987 25 17; е-mail: 

K.Popov@mrrb.government.bg 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР, 

Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: 

„Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособена територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив („ВиК“ ЕООД, 

гр. Пловдив“). 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/, с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ /ОПОС 2014-
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2020 г./ изпълнява проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на 

отрасъл ВиК“ /Проекта/, в рамките на който се изработват регионални прединвестиционни 

проучвания /РПИП/, включващи техническа и икономическа документация за интегрирани 

водоснабдителни и канализационни /ВиК/ проекти и формуляри за кандидатстване за 

европейско финансиране от ОПОС 2014-2020 г.  

В качеството си на орган осъществяващ държавната политика в отрасъл 

водоснабдяване и канализация на национално ниво и бенефициент по проекта, 

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, проведе открита процедура 

по реда на ЗОП с предмет „Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за 

обособените територии, обслужвани от ВиК операторите – „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, „ВиК“ 

ООД, гр. Варна,“ВиК“ ЕООД, гр. Видин, „ВиК“ ООД, гр. Враца, „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич, 

„ВиК“ ООД, гр. Кърджали, „ВиК“ ООД, гр. Перник, „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, „ВиК“ 

ООД, гр. Русе, „ВиК“ ООД, гр.Силистра, „ВиК“ ООД, гр. Сливен, „ВиК“ ЕООД, гр. 

СтараЗагора, „ВиК“ ООД, гр. Шумен, „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол в 4 (четири) обособени 

позиции”. На  31.03.2016 г. се сключи Договор № РД-02-29-71 между Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и избрания изпълнител Обединение 

„Тракийска вода 2015“ за Обособена позиция 2: „РПИП за „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, 

„ВиК“ ООД, гр. Кърджали и „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол.  

 Основните цели на РПИП за обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, 

гр. Пловдив са да се анализират техническите и икономическите нужди от инвестиции на 

регионално ниво, да се предложат технико-икономически ефективни решения, които да 

бъдат изпълнени на територията на един консолидиран район и които да допринесат за 

постигане на съответствие с европейското и националното законодателство в областта на 

питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчни води и опазване на водите. С 

подобряване на инвестиционното планиране и управление на ВиК отрасъла, ще бъде 

осигурена ресурсно ефективна, устойчива и приемлива за населението рамка за 

изпълнение на ВиК инвестиции с принос към Специфична цел 1 „Опазване и подобряване 

състоянието на водните ресурси“ на ОПОС 2014-2020 г. РПИП е разработено въз основа на 

приет Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация.  

 Проектният период на действие на РПИП за обособената територия, обслужвана от 

„ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив е до 2048 г. Периодът на изпълнение 2018 – 2023 г., включва 

проекти, свързани с изграждане и реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения за 
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инвестиционни предложения за агломерации над 10 000 е.ж., а този от 2023 – 2048 г. 

включва проекти свързани с населени места и агломерации над 2000 е.ж. за отпадъчни 

води и инвестиционни предложения за населени места над 50 жители за питейно 

водоснабдяване.  

 Териториалният обхват на РПИП на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ 

ЕООД, гр. Пловдив напълно съвпада с административна област Пловдив и включва 18 

общини: Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Марица, 

Пловдив, Перущица, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски, 

Съединение и Хисаря, в които са включени 18 града и 195 села.  

  Обхватът на РПИП включва:  

 - Фаза I – Събиране и анализ на данни на съществуващата ситуация във връзка с 

водоснабдителните и канализационни системи, както и необходимостта от реализиране 

на мерки за постигане на съответствие с приложимото национално и европейско 

законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на 

отпадъчни води.  

  - Фаза II – Прединвестиционни проучвания. Формуляри за кандидатстване за 

европейско финансиране със съответните приложения (технически, екологични, 

финансови и икономически доклади) и комплексни проекти за инвестиционна инициатива 

за агломерациите над 10 000 е.ж. 

 - Фаза III – Прединвестиционни проучвания за агломерациите под 10 000 е.ж. за 

мерките извън обхвата на Формуляра за кандидатстване за европейско финансиране за 

обособените територии на ВиК операторите в съответната Обособена позиция. 

  Дейностите попадащи в обхвата на Фаза I са изпълнени и одобрени. 

За постигане на съответствие с приложимото национално и европейско 

законодателство в областта на питейните води са идентифицирани като приоритетни 

инвестициите, чрез които да се постигне съответствие с Директива 98/83/EC за качеството 

на водите, предназначени за консумация от човека и съответното българско 

законодателство. Предвидените мерки, са свързани с констатираните недостатъци на 

водоснабдителните системи и целят подобряване на качеството и количеството на 

питейната вода в населените места над 50 жителя. 
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 За опазването на околната среда от вредните последици, причинени от заустване на 

отпадъчни води от населени места, като приоритетни са определени инвестициите за 

постигане в съответствие с Директива 91/271/ЕИО за пречистване на градските отпадъчни 

води и съответното българско законодателство. Мерките, които се предвиждат включват: 

Изграждане и реконструкция на канализационната мрежа и съоръжения към нея, 

довеждащи колектори и ПСОВ за агломерации над 2000 ЕЖ . 

 Инвестиционните намерения в проекта включват дейности, които попадат в обхвата 

на т. 11, буква „в“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на 

околната среда /ЗООС/ - пречиствателни станции за отпадъчни води и съгласно чл. 93, ал. 

1, т.1 от ЗООС за тях следва да се извърши преценка на необходимостта от ОВОС. 

 За идентифицираните мерки за постигане на съответствие с националното и 

европейското законодателство за водоснабдителните системи в населените места над 50 

жителя и изграждането и реконструкцията на канализационната мрежа, включително 

съоръженията към нея, довеждащи колектори и ПСОВ за агломерации над 2 000 е.ж. ще се 

подготви финансова стратегия за осигуряване на финансиране. Конкретните 

инвестиционни предложения за тези мерки ще бъдат идентифицирани на по-късен етап. 

 РПИП за обособена територия на „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив се изготвя в 

изпълнение на националното и европейското законодателство в областта на опазването на 

водите. РПИП съобразява и води до постигане на екологичните цели, заложени в 

европейските и националните стратегически и планови документи, поставящи 

краткосрочни/дългосрочни цели за опазване на околната среда, като е пряко насочен към 

осигуряването на добро качество и достатъчно количество вода за нуждите на всички 

потребители. 

 В общата йерархия на планиране РПИП е във връзка с Националната стратегия за 

регионално развитие на Република България /2012 – 2022 г./, Национална стратегия за 

управление и развинтие на водния сектор в Републикта България, Стратегия за развитие и 

управление на водоснабдяването и канализацията на Република България /2014 – 2023 г./, 

Регионален план за развитие /РГП/ на Южен централен район, Областна стратегия за 

развите на област Пловдив за периода 2014 – 2020 г. и с общиниските планове за развите 

на общините в обхвата на обособената територия, определящи средносрочни цели и 

приоритети за развитие. РПИП има непосредствена връзка с Плана за управление на 
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речните басейни /ПУРБ/ и Плана за управление на риска от наводнения /ПУРН/ на 

„Източнобеломорски район“ за басейново управление за периода 2016 – 2021 г. 

 С реализирането на предложените дейности в РПИП ще се постигне: 

 Осигуряване на чиста и безопасна питейна вода за населението; 

 Намаляване на броя на авариите  и на загубите на вода; 

 Намаляване на риска за човешкото здраве от включването на отпадъчни води 

без пречистване в реките и другите водни тела; 

 Увеличаване степента на свързаност на населението към канализационната 

мрежа; 

 Предпазване на мрежите от претоварване, намаляване на риска от 

наводнения и замърсяване на почвите и подземните води; 

 Намаляване на риска от инфилтрация и улесняване на експлоатацията и 

поддръжката на мрежата. 

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново 

инвестиционно предложение, и/или за разширение или именение на производствената 

дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС) 

 Прилагам: 

1. Информация по приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда 

за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда  - един екземпляр на  

хартиен и един екземпляр на електронен носител; 

2. Доказателства, че уведомлението за ИП и обявата са сведени до знанието 

на засегнатото население на хартиен и електронен носител; 

3. Платежно нареждане за заплатена такса в размер на 500 лв., съгласно чл. 1, 

ал. 5, т. 1 от Тарифата за таксите, които събира МОСВ. 

 Желая решението да бъде издадено в електронна форма и изпратено на 

посочения адрес на електронна поща. 

- Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната 

услуга на посочения адрес на електронна поща. 

Дата: ……………………………                  Уведомител: ..................... 

                                                                                                                 (подпис/печат) 


