
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 17.10.2016 г. Решение №
СМ-015-ПР/2016г. на Директора на РИОСВ – Смолян за преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
(ОВОС) за инвестиционно предложение: „Изграждане на водоем“, в ПИ №096008 в 
землището на с. Ягодина, ЕКАТТЕ 87223, общ. Борино обл. Смолян, с възложител:
Община Борино, ул.“Христо Ботев“ №1, с. Борино, обл. 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 17.10.2016 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 17.10.2016г.)
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РЕШЕНИЕ 
№ СМ-015-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 „Изграждане на водоем“, в ПИ №096008 в 
землището на с. Ягодина, ЕКАТТЕ 87223, общ. Борино 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: Община Борино, ул.“Христо Ботев“ №1, с. Борино, обл. Смолян. 

Характеристика на инвестиционното предложение: 
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на водоем в ПИ 

№096008, землище на с. Ягодина, ЕКАТТЕ 87223, общ. Борино, обл. Смолян с обща 
площ на имота 1838 кв.м. Съществуващият напорен резервоар с обем от 500 м3 не е 
достатъчен за урбанизираната територия на село Ягодина. Части от населеното 
място са на по- високи коти от съществуващия резервоар и до тях не достига вода.
С изграждане на новия резервоар се цели решаване на този проблем. Освен това 
той ще служи и като изравнител на разликата между притока и променливия разход 
на вода, за поддържане на необходимото налягане във водоснабдителната система, 
както и за съхраняване на резерв от вода за противопожарни нужди и на определен 
резерв от вода за аварийни нужди. Имотът, в чийто граници ще се изгради новия 
водоем е собственост на Община Борино. Водоемът ще се използва за осигуряване 
на питейно – битовите нужди на с.Ягодина, община Борино. Той ще захранва с вода 
от пречиствателната станция за питейни води - бавен филтър (ПСПВ – бавен 
филтър) над с.Ягодина. Водоемът ще е стоманобетонов с обем 200м3 и ще бъде 
скачен със съществуващия 100м3 водоем. Новия водоем ще бъде правоъгълен 
двукамерен: водна камера – с обем 200м3 и суха камера – ще се монтира водомер с 
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вграден мрежест филтър „MEINECKE COSMOS” тип WP DN80 за отчитане на 
подаденото водно количество. Не се предвижда изграждане на нова техническа 
инфраструктура, поради наличие на съществуваща. 

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 чийто граници се предвижда да се реализира инвестиционното 
предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона 
за защитените територии, но попада в границите на защитени зони по смисъла на 
Закона за биологичното разнообразие:  

 BG0001030 „Родопи-Западни” 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.); 

 BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със 
Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 
50/2010г.). 

Направената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал.1 от Наредбата за 
ОС установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на 
защитена зона BG0002113 „Триград-Мурсалица”, определена със Заповед № РД-
531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.50/2010 г.). 

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 източно беломорски 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: 
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1. Конструкцията на водоема се състои от стоманобетонови фундаментни 
плочи (дъна), стени, плочи, греди и бордове. Водоемът ще се изпълни по монолитен 
способ и ще е двукамерен: 

 Водна камера – с обем 200м3. Осигурена е циркулация на водата от 
постъпването и до водовземната шахта. Предвидена е стълба за влизане от сухата 
камера във водната камера. Осигурена е вентилация чрез комини на покривните 
плочи.  

 Суха камера – тук са разположени всички арматури към отделните тръбни 
системи на водоема. Предвидена е байпасна връзка между вливната и преливно- 
изпразнителната система. Всички тръби са монтирани на фланшова връзка. 
Монтирани са спирателни кранове за изолиране на всяка система при необходимост 
от отстраняване на повреди. Хранителната тръба започва с водовземна цедка. 
Изпълнена е стоманени Ø100 тръби. След излизането си от водоема тя ще се 
насочи към вътрешната водопроводна мрежа на селото със РЕ100 тръби Ф110, 
PN10. На кота НВВН във водната камера ще се монтира стоманена тръба Ø125 като 
преливно изпразнителна. Тя ще заусти в съществуващо дере.  

2. 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 селото.  

3. 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. 

4. При реализацията на предложението ще се използва съществуващата 
инженерна и техническа инфраструктура. 

5. 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. 

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

7. 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 предвижда изграждане на водоем в ПИ 
№096008, землище на с. Ягодина, ЕКАТТЕ 87223, общ. Борино, обл. Смолян с обща 
площ на имота 1838 кв.м. 

2. Имотът, в чийто граници ще се изгради новия водоем е собственост на 
Община Борино. 

3. Съобразно получено становище с изх. № КД-04-380/13.09.2016г., 
предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на 
целите на околната среда при спазване на условията, посочени в писмото. 

4. Не се предвиждат други дейности, освен предвидените в така заявеното 
инвестиционно предложение. Всички дейности ще се извършват в границите на 
имота, отреден за неговата реализация. Не се предвижда използването на 
допълнителни площи. Избраната алтернатива е оптимална по отношение на 
местоположението, достъпа до имота. 

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



4/6

6. 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. Реализирането на инвестиционното предложение няма да наруши 
целостта, структурата, функциите и природозащитните цели на защитени зони 
BG0001030 „Родопи-Западни“ и BG0002113 „Триград-Мурсалица”, тъй като ще се 
засегне незначителен процент от площта на двете зони: 0,00006% за защитена зона 
„Родопи-Западни“ и 0,0003% от площта на  защитена зона „Триград-Мурсалица“.  

2. С реализацията на инвестиционното предложение не се очаква да се 
засегнат приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, предмет 
на опазване в защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни“. 

3. Предвид местоположението, обема и характера на предвидените в 
инвестиционното предложение дейности, както и характера на засегната територия 
(с начин на трайно ползване - водоем), не се очаква увеличаване степента на 
фрагментация спрямо първоначалното състояние, прекъсване на биокоридорните 
връзки от значение за видовете, предмет на опазване в защитени зони BG0001030 
„Родопи-Западни“ и BG0002113 „Триград-Мурсалица”, както и изменения в 
структурата и числеността на популациите им. 

4. Усвояването на територията не предполага промяна в жизнено важни 
фактори, определящи функциите на местообитанията или екосистемите, използвани 
от видовете птици. Не се създава трайна преграда, която да фрагментира 
миграционни пътища на видове, включително птици, предмет на опазване в зоните. 

5. Въздействието безпокойство няма вероятност да доведе до трайно и 
необратимо прогонване на видовете птици, предмета на опазване в защитена зона 
BG0002113 „Триград-Мурсалица”, както и до изменение в структурата и числеността 
на популациите им, тъй като генерираното шумово натоварване ще бъде само в 
границите на имота и по време на строителството. 

6. Наличието на съпътстваща техническа инфраструктура до имота не 
предполага усвояване на допълнителни площи, които да доведат до увреждане или 
унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове, включително 
птици, предмет на опазване в зоните. 

7. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до 
кумулиране на въздействия със значителен отрицателен ефект върху природните 
местообитания, популациите и местообитанията на видовете, предмет на опазване 
в защитените зони, спрямо одобрените до момента други планове, проекти и 
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.№ 2764/09.10.2016г. на РЗИ – Смолян, не 
съществува опасност от замърсяване на въздуха в населените места, както и 
шумово въздействие върху населението. Като цяло здравния риск е преценен като 
нисък. 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 разглежданите имоти. 

3. Съгласно писмо на БД ИБР – гр. Пловдив с изх. КД-04-380/13.09.2016г., 
реализацията на предложението няма вероятност да окаже значимо негативно 
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въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на определените в 
писмото условия. 

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

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

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

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

1. Съгласно писмо с вх. № КПД-14-767-(9)/10.10.2016г. на Община Борино, е 
осигурен обществен достъп до информацията по Приложение №2 от Наредбата по 
ОВОС на интернет страницата и информационното табло на общината за период от 
21.09.2016 г. – 06.10.2016 г. В резултат от осигурения 14-дневен обществен достъп 
до информацията няма постъпили възражения/мнения и др. от заинтересовани 
лица/организации. 

2. Съгласно писмо с вх. № КПД-14-767-(10)/13.10.2016г. на Кметство Ягодина, е 
осигурен обществен достъп до информацията по Приложение №2 от Наредбата по 
ОВОС на информационното табло на кметството и на обществено достъпно място в 
с.Ягодина за период от 27.09.2016 г. – 12.10.2016 г. В резултат от осигурения 14-
дневен обществен достъп до информацията няма постъпили възражения/мнения и 
др. от заинтересовани лица/организации. 

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

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 

1. Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземните водни тела 
от дейностите по реализиране и експлоатация на предложението. 

2. Строителните отпадъци да се третират съгласно утвърдена от кмета на 
община Борино „Програма за управление на отпадъците“. 

3. Всички дейности, свързани с инвестиционното предложение да се извършват 
в границите на имота и да не се допуска замърсяване на съседни територии. 

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение 
и в посочения му капацитет. Настоящото решение не отменя задълженията на 
възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната 
среда /ЗООС/ и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не 
може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно 
действащата нормативна уредба. 

На основание чл.93, ал.6 от ЗООС при промяна на възложителя, на 
параметрите на инвестиционното предложение или на някои от 
обстоятелствата, при които е издадено настоящото решение, възложителят 
или новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ, гр. Смолян. 

При констатиране неизпълнение на условията и мерките в решението, 
виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на 
околната среда. 

На основание чл.93, ал.7 от ЗООС, настоящото решение губи правно 
действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало 
осъществяването на инвестиционното предложение. 
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