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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 03.11.2016 г. Решение №
СМ-018-ПР/2016г. на Директора на РИОСВ – Смолян за преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
(ОВОС) за инвестиционно предложение: „Водоснабдяване на с. Бориново, община 
Мадан – ремонт и реконструкция на довеждащ водопровод и разпределителна 
водопроводна мрежа в с. Бориново, 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 03.11.2016 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 03.11.2016г.)
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РЕШЕНИЕ 
№ СМ-018-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 „Водоснабдяване на с. Бориново, община Мадан – 
ремонт и реконструкция на довеждащ водопровод и разпределителна водопроводна 
мрежа в с. Бориново, община Мадан“, 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 водоснабдяване на с. Бориново, 

общ. Мадан, обл. Смолян, включващо:  
 Ремонт, преустройство и оборудване на съществуваща помпена станция - ще 

се използва помещението на съществуващата станция в кв.Шаренка, като съответно 
ще бъде ремонтирана и преустроена, ще се подменят помпените агрегати с два 
нови-един основен и един резервен. Помпената станция ще бъде оборудвана 
изцяло с необходимата автоматика и защити от претоварване и хидравличен удар.  

 Ремонт и реконструкция на довеждащ напорен водопровод – започва от 
съществуваща помпена станция до проектирания резервоар 175 куб.м. Напорният 
водопровод ще бъде изпълнен от полиетиленови тръби висока плътност, високо 
напорни, с дължина 1750 м.  

 Преходен водоем – 175 куб.м, двукамерен, разположен на вр. Чуката, на кота 
919, което позволява гравитачно водоснабдяване на селото. ПП резерв ще бъде 
защитен със сифонна връзка. Връзките в сухата камера ще позволяват работа в 
паралел на двете камери на водоема или само на една от тях при необходимост, 
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при гарантирано съхранение на ПП резерв. Водоемът ще бъде оборудван с 
необходимата сигнална апаратура и автоматика. 

 Разпределителна улична водопроводна мрежа - съществуващите дадености 
(разпокъсано населено място и относително малко необходимо водно количество) 
предопределят водоснабдителната схема да бъде разклонена, изпълнена от 
минимално допустимият в случая диаметър тръби- HDPE DN90 PN16. За всеки ПИ 
се предвижда сградно водопроводно отклонение Ф32 с ТСК Ф32, а също така са 
предвидени надземни ПХ, които са разположени през 100-150м. 

Напорният водопровод се полага по цялото трасе на дълбочина 1.20 м, 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 5х2,5мм2 за управление на помпите от нивометъра в резервоара и 
алармената инсталация.  

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 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 
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предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, 
замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти: 

1. Инвестиционното предложение предвижда водоснабдяване на с. Бориново, 
включващо: ремонт, преустройство и оборудване на съществуваща помпена 
станция; ремонт и реконструкция на довеждащ напорен водопровод; преходен 
двукамерен водоем – 175 куб.м; разпределителна улична водопроводна мрежа. 
Предвижда се използване на съществуващата станция в кв. Шаренка, чието 
помещение ще бъде ремонтирано и преустроено. Ще се подменят помпените 
агрегати с два нови - един основен и един резервен. С цел подсигуряване на 
цикличността на работата на помпените агрегати и неоказване на голямо влияние 
върху налягането на водата във водопровода, от който се захранва ПС ще се 
ремонтира черпателния резервоар, от където помпите ще черпят вода. 
Параметрите на помпите са определени както следва: Qп=2л/сек, Нп=300м, като са 
отчетени загубите по дължина и е даден известен аванс, за да не работи помпата 
при 100% натоварване. Прието е цикълът на работа на помпените агрегати да е 2:1, 
т.е. 16 часа работа, 8 часа почивка на денонощие, като техният капацитет позволява 
възстановяването на водното количество във водоема след пълното му изпразване 
да става за 16 часа, а възстановяването на ПП резерв да става за 5 часа при нулева 
консумация на вода за питейно-битови нужди. Напорният водопровод с дължина 
1750 м ще бъде изпълнен от полиетиленови тръби висока плътност, високо напорни.
Водоемът ще се изпълни от бетон, като от външна страна изцяло ще се положи 
двуслойна хидроизолация, с цел предотвратяване достъпа до него на подпочвени 
или инфилтрирани води. Проектирани са две водни камери и суха камера. 
Предвидено е вкопаване на водоема в най - ниска теренна кота на 60 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. Стената на едната камера, която не може да бъде засипана с обратен 
насип ще се изолира с топлоизолация-фибран 10см.Санитарно-охранителната зона 
около водоема е не по-малка от 3м. 

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. Други природни 
ресурси, които ще се ползват по време на строителството са дървен материал, 
бетонови разтвори, пясък и филц.  

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 пътна 
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 
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територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в 
района: 

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в границите на ПИ 
№011015, землище на с. Бориново, общ. Мадан, обл. Смолян. Имотът е държавна 
частна собственост, с начин на трайно ползване – залесена територия. 

2. Съобразно получено становище на БДИБР – Пловдив с изх. № КД-04-
408/28.09.2016г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и 
постигане на целите на околната среда при спазване на условията, посочени в 
писмото. 

3. 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. 

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.№ 2849/27.10.2016г. 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. TepwoprAanHVAT o6xear Ha Bb3,qerZcrahe Ha [HBecrilqr4oHHoro npe,q.noxeHne
u.le 6u,qe orpaHilqeH il noKaneH B paMKilTe Ha pa3rnex(qaHara repilTopl4tt.

3. l-1pu crpr4KTHo cna3BaHe Ha il3ilcKBaHnflTa Ha eKonorilqHoro 3aKoHo4arencrBo 14

3anoxeHhre MepKn He ce oqaKBa ne6naronphflTHo auagefrcreile Bbpxy KoMnoHeHrtATe vt

$axroprare Ha oKonHara cperqa.
4. Curnacno cranoeilu.le c hsx. Ns t(4-04-408128.09.2016r. ua 5El/5P - flnoagna,

orqurarZxr,t xapakrepa Ha npegnokeHnero, peanil3aqtAflra My HnMa BeponrHocr ,qa oKaxe
3HaqHTenHo HerarhBHo eusgeficrBile Bbpxy Bo4hre il BoAHt4Te eKoct4creMil.

5. t-lpe4nra4 ecrecrBoro t4 xapaKTepbr Ha geilnocrure, arepeilcrailFTa Morar Aa ce
onpeAennT Karo noKaflHu, rpatxotpailHu, BpeMeHHLl rtt o6patnvw 3a nepilo4a Ha

cTpohTencTBo.

V.O6ulecrBeH ,tHTepec KrM npeAJroxeHnero 3a crpouTencrBo, Aetaxocru unn
TexHonorh!t:

1. CurnacHo nncMo c BX. No Kl-1!-1 4-867-(9)102.11.2016r. Ha O6u{raHa Ma4an, e
ocrrypeH o6r4ecreeH Aocrbn 4o ran$opMallilFra no llpunoxeHhe Ne2 or Hapeg6ara no
OBOC Ha hHTepHer crpaHilqara v raH$oprvraquoHHoro ra6no Ha o6quuara n na ra6noro
Ha KMercreo SopraHoBo 3a nepilo,q or 04.10.2016 r. - 17.10.2016 r. B peaynrar or
octarypeHnq 14-gHeeeH o6qecreeH,qocrbn Ao rH$opruaqnnra HFMa nocrbnilflLl
Bb3paxeHvts|vlewts 14 Ap. or 3afiHTepecoBaHil nnqa/opraHn3atp tA.

2. B cpoxa Ha o6sanBaHero il KbM HacroflLur4n MoMeHT a PtlOCB - CNaoncH He ca
nocrbnBann Bb3paxeHilF cpeu_ly peanh3aqilflTa Ha npe,qnoxeHileTo.

npH [3nbnHEH14E HA CfiEEHl4TE YCflOB]4fl:
1. ila He ce ,qonycKa 3aMbpcnBaHe Ha noBbpxHocrHoro h nog3eMHrre BoEHn rena

or geftHocrhre no peanil3r4paHe il eKcnnoaraLlhff Ha npeAnoxeHilero.
2. CtpontenHilTe orna,qbqil Aa ce rpernpar cbrnacHo r43r4cKBaHilflTa Ha 3axoHa sa

ynpaBneHne Ha oTnaAblll4Te, KaTo He ce gonycKa 3aMbpcFBaHe Ha cbceAHr TepnTopl4t4.
3,Aa He ce AonycKa 3aMbpcnBaHe Ha noqBara c pa3fluBl4 Ha Mac.na n

He$ro n po,qyKTrl or crpo rlTen H ara M exa H il 3a qnfl .

Hacmont4omo peueHue ce omHacfl caMo 3a KoHKpemHo gaseeHomo npednoxeuue u e
nocoqeHufl My Kanaqumem. Hacmoflr4omo peueHue He omMeHfl sadunxeuuqma Ha e-b3no)Kumeng
3a usn'bnHeHue Ha usucKeaHuema Ha 3axona 3a ona3eaHe Ha oKonHama cpeda /?OOC/ u dpyeu
cnequanHu 3aKoHu u nodsaxonoeu HopMamueHu aKmoee u He Moil@ da cnyxu Kamo ocHoeaHue 3a
omnadaue Ha omeoeopHocmma cbenacHo de{tcmeat4ama HopMamueHa yped6a.

Ha ocuoeanue un.93, an.6 om 3OOC npu npoMeHa Ha e-b3noxrumens, Ha napaMempume Ha

uHgecmuquoHHomo npednoxenue unu Ha HsKou om o6cmosmencmeama, npu Koumo e usdadeno
Hacmost4omo peueHue, ebgnoN(umensm unu Hoeunm eb3nou{umen mpa6ea ceoeepeMeuno da
yeedouu PUOCB, ep. Cuonnn.

ITpu xoncmamupaHe Heu3nbnHeHue Ha ycnoeugma u MepKume e pelaeHuemo, euHoeHume
nuqa Hocsm omeoeopHocm no un.166, m. 2 om 3axona 3a onaseaHe Ha oKonHama cpeda.

Ha ocnoeanue un.93, an.7 om 3OOC, Hacmoflulomo peueHue ey6u npaeHo dedcmeue, axo a
cpox 5 eodunu om damama Ha usdaeanemo My He e 3anoLrHano ocbt4ecmeneaHemo Ha

u He ec m u u,u o H Hom o n pednoxen ue.
Peuenuemo Mo),{e da 6ude odxaneano epe3 PHOCB-Cuonsn nped Munucm'bpa Ha

oKonHama cpeda u eodume u/unu nped AduuHucmpamueen cud - ep.Cmonnn e l4-dneeeH cpoK om
cao6t4aeanemo My Ha sauHmepecoeaHume nuqa no peda ua AdmunucmpamueHo-npoqecyanHus
xodexc.

flara:03,11 .2016r.

14H)K. EKATEP]4HA T,

flupexmop Ha PnOCB-Cwonnu
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