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СЪОБЩЕНИЕ  

за обществен достъп за постановено Решение за преценяване на необходимостта 
от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за 

инвестиционно предложение. 

Съгласно чл.8, ал.5, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда, Регионална инспекция по околната 
среда и водите – Смолян съобщава за постановено на 17.01.2017 г. Решение №
СМ-001-ПР/2017г. на Директора на РИОСВ – Смолян за преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
(ОВОС) за инвестиционно предложение: „Пункт за разкомплектоване на стари 
автомобили и работилница за дърводелски услуги“, в УПИ VI, кв. 43 по ЧЗРП на с. 
Средногорци, общ. Мадан, обл. Смолян, с възложител: „БОРНАЗОВИ ЛИ“ ЕООД, 
ул. „Република“ №1, ет.4, ап.13. гр. Мадан, обл. Смолян, управител Веиз Борназов - 
да не се извършва ОВОС. Решението е поставено за обществен достъп на 
информационното табло в сградата на РИОСВ - Смолян (партер) на адрес ул. „Дичо 
Петров" №16, на 17.01.2017 г. за период от 14 дни. 

Решението се намира и в отдел „Превантивна дейност", дирекция 
„Контролна и превантивна дейност". Достъпът до него е по реда на Закона за 
достъп до обществена информация. 

(публикувано на 17.01.2017г.)
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РЕШЕНИЕ 
№ СМ-001-ПР/2017г. 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда 

На основание чл. 93, ал.1, т.1, ал. 3 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 (Наредба за ОС), писмена 
документация от възложителя по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата по ОВОС и 
по чл.10, ал.1 и 2 от Наредба за ОС, както и становищe на РЗИ – Смолян  

Р Е Ш И Х: 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за 
инвестиционно предложение: „Пункт за разкомплектоване на стари автомобили и 
работилница за дърводелски услуги“, в УПИ VI, кв. 43 по ЧЗРП на с. Средногорци, 
общ. Мадан, обл. Смолян, което няма вероятност да окаже значително 
отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както 
и върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет 
на опазване в защитени зони. 

възложител: „БОРНАЗОВИ ЛИ“ ЕООД, ул. „Република“ №1, ет.4, ап.13. гр. 
Мадан, обл. Смолян, управител Веиз Борназов 

Характеристика на инвестиционното предложение: 
Инвестиционното предложение предвижда обособяване на пункт за 

разкомплектоване на стари автомобили, временно съхранение на отпадъци от 
автомобили и сервизно обслужване на автомобилите и оборудване на работилница 
за дърводелски услуги за населението. Площадката се намира в регулационните 
граници на с. Средногорци, в УПИ VI, кв. 43, одобрен със Заповед №А-2/16.12.1997г. 
от Кмета на Община Мадан. Имотът, в чийто граници ще се реализира 
предложението е собственост на възложителя и е с площ 400 кв.м. В границите му 
се намират изградени постройки – двуетажна сграда и бивш свинарник, който е 
силно амортизиран. Свинарникът ще бъде разрушен и на негово място ще се 
изгради нова двуетажна масивна сграда със застроена площ 200 кв.м, в която ще се 
помещават дърводелската работилница, халето за демонтаж на ИУМПС, 
складовите помещения за годни резервни части, за опасни отпадъци в т.ч. 
остатъчни  горива, масла, антифриз и др. Съществуващата двуетажна сграда се 
запазва изцяло, като в нея ще се устроят офис и битовите помещения за персонала. 
До площадката има удобен транспортен достъп, който се осигурява от 
републикански път III 867 Мадан – Средногорци, посредством пътно отклонение с 
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дължина 450 м. Площадката се намира в промишлената зона на с. Средногорци и 
пунктът ще бъде електрозахранен и водоснабден от мрежата на промишлената 
зона. Битово-фекалните отпадъчни води се предвижда да бъдат заустени във 
водоплътна изгребна яма. На площадката ще се изгради каломаслоуловител за 
пречистване на дъждовните води.  

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, 
т.11 буква „д“ – „съхраняване на метален скраб, включително на скраб от моторни 
превозни средства“ на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване 
на околната среда и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи 
на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда (ОВОС). 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от 
Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата 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, поради което подлежи на оценка за съвместимост. 

Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, 
не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените 
територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за 
биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е: 

 BG0000372 „Циганско градище” за опазване на природните местообитания и 
на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение 
№ 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), изм. и доп. с Решение № 
811/2010г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010г.), отстояща на около 8,60 км. 

На основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС е извършена преценка за 
вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение 
върху защитените зони. Съгласно чл.40, ал.4 от Наредбата за ОС, след анализ на 
представената информация и въз основа на критериите по чл. 16 от Наредбата по 
ОС, преценката на компетентния орган е, че настоящето инвестиционно 
предложение няма вероятност да окаже отрицателно въздействие върху природни 
местообитания, популации и местообитания на видове (включително птици), 
предмет на опазване в горепосочената защитена зона. 

Съгласно чл.7, ал.2, т.2, буква „б” от Наредбата за ОВОС е проведена 
консултация с РЗИ – Смолян.  

М О Т И В И : 

I. Характеристика 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 намерение предвижда обособяване на пункт за 
разкомплектоване на стари автомобили, временно съхранение на отпадъци от 
автомобили и сервизно обслужване на автомобилите и оборудване на работилница 
за дърводелски услуги за населението. За целта се предвижда разрушаване на 
съществуваща амортизирана сграда (бивш свинарник) и изграждане на нова 
двуетажна масивна сграда със застроена площ 200 кв.м, в която ще се помещават 
дърводелската работилница, халето за демонтаж на ИУМПС, складовите 
помещения за годни резервни части, за опасни отпадъци, в т.ч. остатъчни  горива, 
масла, антифриз и др. В съществуващата двуетажна сграда ще се устроят офис и 
битовите помещения за персонала. Площадката ще бъде с непропусклива 
бетонирана повърхност и телена ограда с портал  за обезопасяване на обекта. 
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2. Не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура. До 
площадката има транспортен достъп, който се осигурява от републикански път III 
867 Мадан – Средногорци, посредством пътно отклонение с дължина 450 м. 

3. Площадката се намира в промишлената зона на с. Средногорци и 
пунктът ще бъде електрозахранен и водоснабден от мрежата на промишлената 
зона.  

4. Формираните битово - отпадъчни води се предвижда да бъдат заустени 
във водоплътна изгребна яма, с капацитет около 10 куб.м. Валежните води ще се 
пречистват в каломаслоуловител, който ще се изгради в границите на площадката.  

5. Дейностите, които ще се извършват с придобитите отпадъци попадат в 
определенията по Допълнителните разпоредби на ЗУО - § 1 т. 27 „Предварително 
съхранение” и т. 41 „Събиране”. Срокът на предварителното съхранение на 
придобитите отпадъци няма да надвишава 3 месеца за всеки отделен вид. 

6. На площадката няма да се допуска смесване на отпадъците, като се 
осигурява безопасното им съхранение до транспортирането им за по-нататъшно 
третиране. Отпадъците, които ще се приемат на площадката са: 

 отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства - на 
площадката ще се извършва предварително съхранение по смисъла на § 1, т. 27 от 
ЗУО на доставените негодни автомобили, които ще се придобиват чрез търговски 
сделки, от физически и юридически лица на територията на общината; 

 отпадъци, получени от разкомплектоването на ИУМПС - скраб от черни 
и цветни метали, отработени масла, остатъчни горива, антифриз и др. както и 
синтетични материали, в т.ч. и автомобилни гуми. Едрогабаритните метални 
отпадъци ще се съхраняват на открито, от където периодически ще се товарят на 
транспорт за предаването им като скраб от черни метали.  

 смесени битови отпадъци - ще се събират в стандартен съд за смет, 
разположен в имота и периодически ще се извозват от специализиран автомобил, 
обслужващ с. Средногорци. 

7. Очакваните количества отпадъци, които ще се приемат и образуват на 
площадката ще бъдат в следния порядък:  

 излезли от употреба превозни средства около 30 бр./год; 
 скраб от черни метали – около 30 т,/год; 
 скраб от цветни метали – около 150 кг./год; 
 отпадъци от синтетични материали, в т.ч. автомобилни гуми – 9 – 10 

т./год;  
 оловни акумулаторни батерии - около 50 бр./год; 
 трици, талаш и дървени изрезки – около 0,4 -0,5 т,/год; 

8. За настоящото инвестиционно предложение са предложени следните 
мерки, целящи намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда: 

 Изграждане на нова сграда с хале за демонтаж на ИУМПС; 
 Изграждане на площадка с недрениращо покритие за временно 

съхранение на доставените ИУМПС; 
 Изграждане на безотточна изгребна яма за битовите отпадъчни води; 
 Въвеждане на стриктна организация и отчетност по приемане и 

предаване на отпадъците / вторичните суровини; 
 Всички дейности на площадката ще се извършват при спазване на 

нормите за безопасност на труда и опазване на околната среда; 
 Организиране на дейностите по товарене и разтоварване на ИУМПС с 

повишено внимание към запазване целостта на резервоарите за течности и 
тръбопроводите; 

 Регламентиране и устройване на местата за събиране на различните 
видове отпадъци; 

 Обезпечаване на обекта със съдове за събиране на разливи; 
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 Осигуряване на подходящи съдове за временно съхраняване на 
маломерни отпадъци в т.ч и НУБА; 

 Отделяне на акумулаторите от ИУМПС преди подреждането им на 
площадката за временно съхранение;  

 Извършване на товаро - разтоварните дейности само в светлата част 
на деня; 

9. При спазване на нормативните изисквания и заложените мерки за 
ограничаване на отрицателните въздействия върху околната среда, не се очаква 
замърсяване и дискомфорт върху околната среда. 

10. При реализация на дейността не съществува риск от инциденти при 
стриктното спазване на технологичната дисциплина и изискванията на безопасност 
на труда. 

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, 
съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи 
територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в 
района: 

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в регулационните граници 
на с. Средногорци, в УПИ VI, кв. 43, одобрен със Заповед №А-2/16.12.1997г. от 
Кмета на Община Мадан.  

2. Имотът, в чийто граници ще се реализира предложението е собственост на 
възложителя и е с площ 400 кв.м.  

3. С реализацията на предложението не се налага изграждане на нова или 
промяна на съществуващата пътна инфраструктура.  

4. Изборът на местоположението на инвестиционното предложение е 
съобразен с предназначението на територията (промишлена зона на с. 
Средногорци) и наличието на обслужваща техническа инфраструктура. 

5. Всички дейности ще се извършват в границите на имота.  
6. Не се очаква да бъдат засегнати обекти от културното наследство при 

реализацията на обекта. 
7. Качествата и регенеративната способност на природните ресурси в района 

не се очаква да бъдат засегнати, при спазване на условията и мерките, заложени в 
съгласувателните документи на специализираните компетентни органи. 

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

1. Предложението ще се реализира извън обхвата на защитени зони, поради 
което няма вероятност от пряко увреждане и/или унищожаване, включително и 
фрагментиране на природните местообитания и местообитания на видове, вкл. 
птици, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“, както и 
върху най-близко разположената защитена зона BG0000372 „Циганско градище”. 

2. Предвид местоположението (на около 8,60 км от защитена зона BG0000372 
„Циганско градище”), характера на територията (промишлена зона) и характера на 
предвидените дейности, няма вероятност реализацията на инвестиционното 
предложение да доведе до значителна по степен фрагментация на местообитания 
на видове и прекъсване на биокоридорни връзки, с което да се наруши 
кохерентността на мрежата Натура 2000. Няма вероятност да бъде нарушен 
благоприятния природозащитен статус на местообитанията или видовете, предмет 
на опазване в най-близко разположената защитена зона. 

3. С реализацията на предложението, не се предполага генериране на емисии 
и отпадъци във вид и количества, които да окажат отрицателно въздействие върху 
природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на 
опазване в защитени зони. 
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4. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до 
кумулативно въздействие със значителен ефект върху видовете и местообитанията, 
вкл. птици, предмет на опазване в най-близката защитена зона, спрямо 
процедирани и одобрени до момента планове, програми, проекти и/или 
инвестиционни предложения.  

ІV. Характеристика на потенциалните въздействия-териториален обхват, 
засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, 
големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

1. Териториалният обхват на въздействие на инвестиционното предложение 
ще бъде ограничен и локален в рамките на имота. Площадката, в чийто граници ще 
се реализира предложението се намира в промишлена зона и отстои на около 400 м 
от най- близко разположените жилищни сгради на с. Средногорци. 

2. Съгласно получено писмо с изх.№ 3545/20.12.2016г. на РЗИ – Смолян е 
изразено писмено становище, че реализацията и експлоатацията на 
инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху 
човешкото здраве и за него не е необходимо извършване на ОВОС. 

3. Предложението не попада в обхвата на санитарно-охранителни зони на 
източници за питейно-битово водоснабдяване, поради което не генерира риск от 
въздействие върху човешкото здраве по пътя на водите. 

4. Предвид местоположението на площадката, не се очаква шумът и емисиите 
от дейностите да имат неблагоприятен ефект върху населението. 

5. При стриктно спазване на изискванията на екологичното законодателство и 
заложените мерки за ограничаване на отрицателните въздействия не се очаква 
неблагоприятно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда. 

6. Продължителността на въздействие съвпада с продължителността на 
експлоатация на обекта. 

7. По време на експлоатацията на обекта, въздействията могат да се 
определят като локални, обратими и управляеми. 

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

1. Съгласно писмо с вх. № КПД-11-40-(2)/16.01.2017г. на Кмета на община 
Мадан, е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение №2 от 
Наредбата по ОВОС на интернет страницата и информационното табло на 
общината за период от 29.12.2016 г. – 11.01.2017 г. В резултат от осигурения 14-
дневен обществен достъп до информацията няма постъпили становища 
/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации. 

2. Съгласно писмо с вх. № КПД-11-40-(1)/16.01.2017г. на Кмета на с. 
Средногорци, е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение №2 от 
Наредбата по ОВОС на интернет страницата и информационното табло на 
общината за период от 29.12.2016 г. – 11.01.2017 г. В резултат от осигурения 14-
дневен обществен достъп до информацията няма постъпили становища 
/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации. 

3. Съгласно писмо с вх. № КПД-11-40/12.01.2017г., възложителят е обявил 
информацията по приложение №2 от Наредбата за ОВОС в промишлената сграда 
на обекта за периода от 29.12.2016 г. – 11.01.2017 г. В резултат от осигурения 
обществен достъп до информацията не са постъпвали възражения и/или становища 
от други заинтересовани лица/организации към възложителя. 

4. В срока на обявяването и към настоящия момент в РИОСВ – Смолян не са 
постъпвали възражения срещу реализацията на предложението. 



nPl,l r3nbnHEH]4E HA CflEEHI4TE YCflOBI4f :

1. Bcilqxr4 gerlHocrr, cBbp3aH14 c r4HBecrnqiloHHoro npeAnoxeHile Aa ce ta3BbpluBar
B rpaHrqrTe Ha ilMoTa v Aa He ce AonycKa 3aMbpcFBaHe Ha cbceAHvr TeprTopr4l4 c
oTnaAbuN;

2. Ea ce cna3Bar pa3nopep6we Ha Hapep6ara sa ynpaBneHile Ha crpohrenHilre
oTnaAbLlr4 t4 3a BnaraHe Ha peuilKnNpaHil cTporTeflHil Marepnanil B eTana Ha

crpollTencrBoro Ha nnoulagKara. !a He ce AonycKar 3aMbpcflBaHVfl c 6ilroar vtlnnvt

cTpohTenHil oTnaAbqil Ha cbceAHil nnou-lt4, KaTo reHep[paHHTe oTnaAbuh ce TpeTrpaT
cbrfl acHo HopMaTilBHilTe il3rcKBaHrF.

3. flnou]a4Kara Aa orroBapn Ha MilHilMa.nHhre rexHrqecKw aA3tAcRBaHVA KlrM

nnou-la4Kilre 3a cu6rapare fi rperrpaHe Ha ,lyMnC, 3anoxeHr'r e Hapeg6ara 3a
r43ne3nnre or ynorpe6a MI-lC (pa paanonara c orpa44eHile, HenponycKlrrBa noBbpxHocr,
cbopbxeHVe 3a TpeTilpaHe Ha Bo.qh, BKflror{ilTeflHo Ha Abx(qoBHr4 ao4u n gp.)

4. llpu reHeprpaHe Ha Apyril orna4bqr, ta3BbH npeABnAeHNTe B hHBecrrLliloHHoro
npe4noxeHre, cbu1ilTe Aa ce rperilpar cbrflacHo Lr3r/cKBaHilFTa Ha 3axona 3a
ynpaBneHile Ha oTna,qbqilTe il noE3aKoHoBl4Te HopMaTrBHil aKToBe no nphnaraHeTo My.

5. Aa ce npoeKTVpa n tfifparyA npeqhcrBareflHo cbopbxeHrae (xanonnacnoynoBmren)
3a npeqhcTBaHe Ha BanexHrTe BoAl4;

Hacmont4omo peueHue ce omHacs caMo 3a KoHRpemHo 3aseeHomo npednoxrenue
u e nocoqeHus My Ranaqumem. Hacmoflt4omo peueHue He omMeHs sadunxenuflma Ha
e'b3nonumefln 3a u3nbnHeHue Ha u3ucneaHusma Ha 3axona 3a ona3eaHe Ha oqonHama
cpeda /3OOC/ u dpyeu cnequanHu 3aKoHu u nodsaxoHoeu HopMamueHu aKmoee u He
Mo)Ke da cfly)rru Kamo ocHoeaHue 3a omnadane Ha omeoeopHocmma cbenacHo
deicmeat4ama HopMamuaHa yped6a.

Ha ocHoeaHue un.93, an.6 om 3OOC npu npoMnHa Ha eb3no)Kumene, Ha
napaMempume Ha uHeecmu4uoHHomo npednoxenue unu Ha HsKott om
odcmonmeflcmeama, f,pu Koumo e usdadeno Hacmost4omo peueHue, eb3norumensm
unu Hoeuflm eb3no),(umen mpn6ea ceoeepeMenno da yeedouu PUOCB, ep. Cuonax.

llpu xoncmamupaHe Heu3n'bnHeHue Ha ycnoeuflma u MepKume e peueHuemo,
euHoeHume nuura Hocsm omeoeopHocm no un. 166, m. 2 om 3axona ga ona3eaHe Ha
oRonHama cpeda.

Ha ocHoeaHue un.93, an.7 om 3OOC, Hacmont4omo peueHue ey6u npaeHo
deicmeue, aro e cpor 5 eodunu om damama Ha usdaeanemo My He e 3anoeHano
ocbt4ecmefleaHemo Ha uHeecmuquoHHomo npednoxeHue.

Peueuuemo Mo,G da 6ude o6xaneano qpe3 PnOCB-CMonflH nped Munucmupa Ha
oKonHama cpeda u eodume u/unu nped AdmunucmpamueeH cud - ap.Cuonan e 14-dneeen
cpor om cuo6t4aeaHemo My Ha 3auHmepecoeaHume nuua no peda Ha
Ad u u n u c m p a m u e H o- n p o Llecyan n u n xo.p."g1xt' 1,,, .,,.

.4ara: 17 .01 .2017r. ;;. :!
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1,lH)K. EKATEPI4HA f,
Eupercmop ua PLlOCB-Cwonnu
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