
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

М и н и с те р с тв о  н а  о к о л н а та  с р е д а  и  в о д и те  

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н 

1/1

 4700 гр. Смолян, ул.”Дичо Петров” № 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, http://smolyan.riosv.com
 Директор: +359301/60-113, Тех. сътрудник: +359301/60-100, Експерти: +359301/60-114, Fax: +359301/60-119

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 04.11.2016 г. Решение №
СМ-019-ПР/2016г. на Директора на РИОСВ – Смолян за преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
(ОВОС) за инвестиционно предложение: „Външен водопровод за водоснабдяване на 
с. Чурка и с. Ловци, община Мадан“, с възложител: Община Мадан, ул. 
“Обединение“ № 14, гр. Мадан, община Мадан, област Смолян“ - 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 04.11.2016 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 04.11.2016г.)
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РЕШЕНИЕ 
№ СМ-019-ПР/2016г. 

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 становища на БД ИБР – Пловдив и РЗИ 
– Смолян. 

Р Е Ш И Х: 
да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за 

инвестиционно предложение за „Външен водопровод за водоснабдяване на с. Чурка 
и с. Ловци, община Мадан“, с възложител: Община Мадан, ул. “Обединение“ № 14, 
гр. Мадан, община Мадан, област 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: Община Мадан, ул. “Обединение“ № 14, гр. Мадан, община 
Мадан, област Смолян 

Характеристика на инвестиционното предложение: 
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на водоснабдяване на с. 

Чурка и с. Ловци, община Мадан, обл. Смолян, включващо:  
 Вливен водопровод от магистрален водопровод стоманени тръби 

Ф530/7 до водоем с обем 100 куб.м с хлораторно и помпена станция в с. Ловци; 
 Напорен водопровод от с. Ловци до с. Чурка с дължина 1620 м. 

Напорният водопровод се полага по цялото трасе на дълбочина 1.20м, като 20см 
над темето на тръбата се засипва с пясък, след което се полага сигнална лента с 
нишка. Паралелно с напорния водопровод ще се положи и проводник със сечение 
5х2,5 мм2 за управление на помпите от нивометъра в резервоара на с.Чурка и 
алармената инсталация. Резервоарът в с. Ловци се пълни гравитачно от вливен 
водопровод с дължина 535 м. Резервоарът в с. Чурка се пълни чрез напорен 
водопровод с дължина 1620 м, посредством помпена станция, предвидена до 
резервоара в с. Ловци. Трасето на двата водопровода върви изцяло по 
съществуващ общински път.  

 Водоем с обем 100 куб.м, разположен в ПИ №43983.10.131, землище на 
с. Ловци, общ. Мадан – този водоем ще обслужва жителите на с. Чурка, общ. Мадан. 
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 Водоем с обем 100 куб.м, разположен в ПИ № 43983.11.620, землище 
на с. Ловци – този водоем ще обслужва жителите на с. Ловци, общ. Мадан. 

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, 
т. 10, буква „з“ на Приложение 2 на ЗООС 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.). 

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 горепосочените защитени зони. 

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от 
Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно 
допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в 
утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район 
(ПУРБ на ИБР).  

Съгласно чл.7, ал.2, т.2, буква „б” от Наредбата за ОВОС е проведена 
консултация с РЗИ – Смолян. Изразено е писмено становище, че реализацията на 
инвестиционното предложение няма да доведе до значими въздействия и рискове 
за човешкото здраве. 

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 предложение предвижда изграждане на водоснабдяване на 
с. Чурка и с. Ловци, включващо: вливен водопровод от магистрален водопровод 
стоманени тръби Ф 530/7 до водоем с обем 100 куб.м с хлораторно и помпена 
станция в с. Ловци; напорен водопровод от с. Ловци до с. Чурка с дължина 1620 м.; 
водоем с обем 100 куб.м в с. Ловци.  

2. Напорният водопровод се полага по цялото трасе на дълбочина 1.20м, като 
20см над темето на тръбата се засипва с пясък, след което се полага сигнална 
лента с нишка. Паралелно с напорния водопровод ще се положи и проводник със 
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сечение 5х2,5 мм2 за управление на помпите от нивометъра в резервоара на 
с.Чурка и алармената инсталация.  

3. Резервоарът в с. Ловци се пълни гравитачно от вливен водопровод с дължина 
535 м. Захранването се извършва от новопроектирана водовземна шахта на 
захранващ водопровод Ф 530/7 (стомана) за гр. Мадан. Резервоарът в с. Чурка се 
пълни чрез напорен водопровод с дължина 1620 м, посредством помпена станция, 
предвидена до резервоара в с. Ловци.  

4. Проектираните водоеми са с обем 100 куб.м. Проектирани са две водни 
камери, суха камера и хлораторна. Водоемите ще се изпълнят от бетон, като от 
външна страна изцяло ще се положи двуслойна хидроизолация, с цел 
предотвратяване достъпа до съответния водоем на подпочвени или инфилтрирани 
води. Проектирани са две водни камери и суха камера. Предвидено е вкопаване на 
всеки водоем в най - ниска теренна кота на 70 см. Предвидени са подложен бетон 
под дъно, циментова замазка , хидроизолации за водоема, два реда обсадни 
дренажни води около водоема. Вратите на оградата и на сухата камера ще са 
метални, заключващи се и включени към сигнално-охранителна система. 
Санитарно-охранителната зона около всеки водоем е не по-малка от 3м.  

5. За нуждите на предстоящите дейности се изисква вода за технологични нужди 
и вода с питейно –битови качества. Водоснабдяването на обекта ще се извърши 
чрез изградената налична водопроводна мрежа на с. Ловци. Други природни 
ресурси, които ще се ползват по време на строителството са дървен материал, 
бетонови разтвори, пясък и филц.  

6. Всички видове отпадъци по време на строителството ще се събират на 
определените за целта площадки. Генерираните твърди битови отпадъци ще се 
третират съгласно действащата нормативна уредба. 

7. При реализацията на предложението ще се използва съществуващата пътна 
инфраструктура. 

8. При строителството и експлоатацията на обекта не се очаква замърсяване и 
дискомфорт на околната среда, при стриктно спазване на предложените мерки за 
ограничаване на въздействията върху околната среда. 

9. С реализацията на предложението не съществува риск от инциденти при 
стриктното спазване на технологичната дисциплина и изискванията на безопасност 
на труда. 

10. Няма вероятност с реализацията си инвестиционното предложение да окаже 
отрицателно въздействие върху околната среда от кумулиране с други 
предложения. 

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 землището на с. Ловци и 
с. Чурка, общ. Мадан, обл. Смолян. Водоемът, обслужващ жителите на с. Чурка, ще 
се изгради в границите на ПИ №43983.10.131, м. „Чуката“, землище на с. Ловци, 
общ. Мадан, обл. Смолян. Имотът представлява земеделска територия, с НТП – 
ливада. За него, съгласно Нотариален акт №160, том І, рег. №1916, Дело №145 от 
28.09.2016г. е учредено безсрочно право на строеж на възложителя. Водоемът, 
обслужващ жителите на с. Ловци, ще се изгради в границите на ПИ №43983.11.620, 
землище на с. Ловци, общ. Мадан, обл. Смолян. ПИ №43983.11.620 представлява 
държавен горски фонд, горска територия, с начин на трайно ползване – друг вид 
дървопроизводителна гора.  

2. Съобразно получено становище на БД ИБР – Пловдив с изх. № КД-04-
444/28.09.2016г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и 
постигане на целите на околната среда при спазване на условията, посочени в 
писмото. 
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3. Не се предвиждат други дейности, освен предвидените в така заявеното 
инвестиционно предложение. Всички дейности ще се извършват в границите на 
имотите, отредени за неговата реализация. Не се предвижда използването на 
допълнителни площи.  

4. Не се очаква да бъдат засегнати обекти от културното наследство при 
строителството и експлоатацията на обекта. 

5. 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 предложението и отчитайки неговият 
характер и заложените дейности, няма вероятност реализацията 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 близко разположената 
защитена зона. 

3.  С реализацията на предложението няма вероятност от увреждане на 
ключови елементи в най-близко разположените защитените зони и прекъсване на 
биокоридорни връзки на видовете, предмет на опазване в тях; 

4. 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. 

5. 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 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. Съгласно полученото писмо, с изх.№ 2848/27.10.2016г. на РЗИ – Смолян, не 
съществува опасност от значително по степен замърсяване на въздуха в 
населените места. Шумово въздействие върху населението е преценено като 
кратковременно и незначително. Строителството и експлоатацията на обекта няма 
да окажат отрицателно въздействие върху здравно-хигиенните аспекти на околната 
среда и здравния статус на населението.  

2. Териториалният обхват на въздействие на инвестиционното предложение 
ще бъде ограничен и локален в рамките на разглежданата територия. 

3. При стриктно спазване на изискванията на екологичното законодателство и 
заложените мерки не се очаква неблагоприятно въздействие върху компонентите и 
факторите на околната среда. 

4. Предвид естеството и характерът на дейностите, въздействията могат да се 
определят като локални, краткотрайни, временни и обратими за периода на 
строителство.  



-I
v.o6qecrBeH [HTepec KtM npe,qnoxeH[ero 3a crponrencrBo, 1ey,nocru nnn

TexHoflor14il:
1. CurnacHo nrcMo c BX. Ne Kl-11-1 4-941-(9y01 .11.2016r. ua O6u4aHa Ma4aH, e

ocr,rrypbn o6qecreeH Aocrbn go r,rHsopMaqnqra no llpr,rnoxeHhe Ne2 or Hape46ara no
OBOC Ha rHTepHer crpaHil LJara tn ransoprvraqiloHHoro ra6no Ha o6qun ara w Ha raonoro
Ha KMercraa c. Ioaqvv c. ulypxa 3a nepro4 or 04.10.2016 r. - 17.10.2016 r. B pe3ynrar
or ochrypeHnfl 14-gHeaeH o6ulecreeH Aocrbn Ao nnsoprvraqrnra HFMa nocrbnhflil
Bb3paxeHwnh,tuea,as r Ap. or 3ahHTepecoBaHh nuqalopraHn3aLr tA.

2. B cpora Ha o6csflBaHero h KbM Hacronu-[4q MoMeHT e PtlOCB - CNaonqH He ca
nocrbnBafl h Bb3paxeHhF cpeu.ly peafi l,l3a|j.n[Ta Ha npeAnoxeHilero.

nPil H3nbnHEHl4E HA CI|EAHI4TE yCItOBl4ft:
1' Aa He ce AonycKa 3aMbpccBaHe Ha noBbpxHocrHoro il nog3eMHilTe BqAHh rena

or 4erznocrhre no peanil3hpaHe m eKcnfloara+ttn Ha npeAnoxeHhero.
2. CrporarenHhre ornaAbqil Aa ce rpernpar cbrnacHo r43r4cKBaHr ATa Ha 3axoHa ea

ynpaBneHne Ha ornaAbqhre, Karo He ce AonycKa 3aMbpcflBaHe Ha cbceAHn repvroptAtA.
3.Aa He ce ,qonycKa 3aMbpcgBaHe Ha noqBara c pa3nnBil Ha Macna n

He$ronpoAyKTt4 or crponrenHara MexaHil3aqilq.

Hacmont4omo pelaeHue ce omHacs caMo 3a KoHKpemHo 3aseeHomo npednoxenue u e
nocoLleHus My Kanau,umem. Hacmoqt4omo peueHue He omMeHfl sadunxenusma Ha et3noqumenn
sa u3n'bnHeHue Ha u3ucKeaHuema Ha 3axona sa onaseaHe Ha oKonHama cpeda /3ooc/ u dpyeu
cneu'uanHu 3aKoHu u nodsaxouoeu HopMamueHu aKmoee u He Moil(e da cnyxu Kamo ocloeaHue ga
omnadane Ha omeoeopHocmma c'benacHo deilcmeat4ama HopMam ueHa ypeaaa.

Ha ocnoeanue un.93, an.6 om 3ooc npu npoMFHa Ha eb3no)Kumens, Ha napaMempume Ha
uHeecmu\uoHHomo npednoxenue unu Ha HsKou om o1cmosmencmeama, npu Koumo e usdadeuo
Hacmoflulomo peueHue, eb3noxumensm unu Hoeugm e'b3noKumen mpn6ea ceoeepeMeuuo da
yeedouu PUOCB, ep. Cmonnn

l1pu xoucmamupaHe Heu3nbnHeHue Ha ycnoeusma u MepKume e peaaeHuemo, euHoeHume
fluLla Hocsm omeoeopHocm no un. 166, m.2 om 3axona 3a ona3eaHe Ha oKonHama cpeda.

Ha ocuoeauue un.93, an.7 om 3OOC, Hacmoet4omo peueHue ey6u npaeHo'dedcmeue, axo e
cpot< 5 eoduuu om damama Ha ugdaeanemo My He e 3anoqHano ocut4ecmeseaHemo Ha
u Heec m u qu oH Hom o n pednoxen ue.

Peueuuemo Mo)Ke da 6ade o6xaneano qpe3 PHOCB-Cuonnn nped Munucm-bpa Ha
oKonHama cpeda u eodume u/unu nped AduuHucmpamueen cud - ep.Cuonnu e l4-dueeeH cpoK om
cuo6u,aeanemo My Ha sauHmepecoeaHume nuqa no peda ua AduunucmpamueHo-npoqecyanHus
xodexc.

fiata:} .11.2016r.
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