ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба
за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
гр. София 1202, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19
тел.: 02/9405900, факс: 02/9872517, ел. поща: e-mrrb@mrrb.government.bg

СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:
Регионално прединвестиционно проучване за обособената територия на
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник
Елементите на инвестиционното предложение са:
Агломерация Перник

Реконструкция и разширение на ПСОВ Батановци (за агломерации Перник,
Радомир и Батановци, а на Драгичево и кв.Бела вода към 2048 г.)

Реконструкция на съществуваща земно-насипна дига на площадката на
ПСОВ Батановци

Реконструкция на канализационната мрежа на кв.Църква като комбинирана

Реконструкция и разширение на канализационната мрежа на кв.Варош и
Табана като разделна

Разширение на канализационната мрежа на кв.Мошино и Колектор III през
промишлена зона

Доизграждане на канализационната мрежа на кв.Рудничар като
комбинирана

Разширение и реконструкция на канализационната мрежата на Могиличе,
Ралица и Каменина като смесена

Подмяна на водопровод от ПСПВ (в участъка след Ф "Стомана индъстри")
до същ.НВ V=16 000m3 "Могиличе"

Подмяна на водопровод от НВ "Могиличе" по ул."Бачо Киро"

Подмяна на водопровод от ул."Христо Ботев" до Булгарплод

Подмяна на водопровод от ул."Христо Ботев" до "Димова махала"

Подмяна на водопровод от "И.Пашов" ("Димова махала") до кръговото на
кв."Изток"

Подмяна на водопровод за кв. "Изток" (част от Гл клон ІІ)

Нов НВ V=12000m3 на площадката на ПСПВ (от Работен проект)


Нов водоем V=1000m3 за кв."Калкас", напорен и хранителен водопровод и
реконструкция на ПС "Могиличе"

Нов водоем V=300m3 за кв. "Драгановец", напорен и хранителен
водопровод

Нов водопровод в промишлена зона
Агломерация Радомир

Реконструкция на канализационната мрежа на гр.Радомир като смесена
(КПС и тласкатели)

Доизграждане канализацията на кв.Върба, гр.Радомир, като смесена

Изграждане на Транзитен водопровод за ниска зона - в населеното място

Подмяна на водопроводна мрежа гр. Радомир
Инвестиционното предложение е част от РПИП за обособената територия на
„ВиК“ ООД, гр. Перник (Договор РД – 02-29-70 /31. 03. 2016 г. „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. Стара Загора, „ВиК“ ООД, гр. Шумен, „ВиК“
ЕООД, гр. Ямбол в 4 (четири) обособени позиции“, включени в ОБОСОБЕНА
ПОЗИЦИЯ 4 - „РПИП за „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора, “ВиК“ ЕООД, гр. Видин, „ВиК“
ООД, гр. Враца, „ВиК“ ООД, гр. Перник“ с Възложител: Министерство на регионалното
развитие и благоустройство, Изпълнител: ДЗЗД „ЕРА 2015“, срок на изпълнение 30
месеца и дата на започване на изпълнението 31.03.2016).
Съгласно чл. 198и от Закона за водите, планирането на развитието на ВиК
системите и съоръженията се извършва чрез Регионални генерални планове на ВиК и
Генерални планове на ВиК за агломерации над 10 000 е.ж. Регионалното
прединвестиционно проучване (РПИП) е продължение на Регионалния генерален план за
обособената територия, обслужвана от оператора „ВиК“ ООД, гр. Перник, с което се
предлагат ефективни инвестиции за постигане на съответствие с европейските директиви
в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчни води за
обособената територия. РПИП се явява основа за кандидатстване за финансиране по ОП
„Околна среда 2014 – 2020 г.”.
Основните цели, свързани с подготовката на РПИП, са:
 Постигане на съответствие с националното и европейско законодателство в
областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчни води и
повишаване на ефективността на системите и съоръженията;
 Ефективно усвояване на средствата от Европейския съюз, чрез изготвяне на
качествени формуляри за кандидатстване по оперативна програма „Околна среда 20142020“.
За постигане на посочените цели е предвидено договорите за РПИП да бъдат изпълнени в
следните фази:
 Фаза I – събиране и анализ на данни за 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
отпадъчните 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 агломерации над 10 000 е.ж.

2

 Фаза III - Прединвестиционни проучвания за агломерациите под 10 000 е.ж. за
мерките извън обхвата на формулярите за кандидатстване за европейско финансиране за
обособените територии на ВиК операторите в съответната обособена позиция.
Изпълнението на Фаза II ще има като пряк резултат изготвянето на формуляри
за кандидастване по ОПОС 2014-2020 и инвестиционни проекти за избраните за
финансиране мерки. Съгласно действащото законодателство и правилата за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ със средства от Европейските структурни и
инвестиционни фондове, за предвидените инвестиционни мерки следва да бъде оценена
необходимостта от извършване на ОВОС, като наличието на подобна преценка,
извършена от компетентен орган, е едно от условията за предоставяне на помощта и
сключване на административен договор.
Съгласно сключените договори за разработка на РПИП, срокът за изпълнение на
Фаза II e 31.01.2018 г., а срокът за изпълнение на Фаза III e 30.06.2018 г. В допълнение за
мерки за агломерациите под 10 000 е.ж., извън обхвата на формулярите за кандидатстване
за европейско финансиране, не се предвижда да бъдат разработени инвестиционни
проекти и да бъде осигурено финансиране за изпълнението им. Предвид липсата на
осигурено финансиране на този етап за тези мерки е невъзможно да бъде посочено кога
може да стартира тяхното изпълнение. По тази причина уведомленията и исканията за
преценка за тях ще бъдат подадени в последствие след осигуряване на необходимото
финансиране.
За контакти: Ивайло Босев, администратор на договор за РПИП за Обособена
позиция № 4, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, дирекция
„Водоснабдяване и канализация“, тел.: 02/94 05 385, факс: 02/987 25 17, е-mail:
IBosev@mrrb.government.bg
Писмени становища и мнения се приемат в: Министерство на регионалното
развитие и благоустройството, гр. София 1202, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19,
тел.: 02/9405900, факс: 02/9872517, ел. поща: e-mrrb@mrrb.government.bg
и
Министерство на околната среда и водите, 1000 гр. София, бул. „Кн. М. Луиза“ № 22

Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС
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