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Приложение № 2 към чл. 6 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС 

НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

“РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪШНИ ВОДОПРОВОДНИ МРЕЖИ, ИЗГРАЖДАНЕ НА 

СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СЕЛАТА ЛЕЩЕН, ГОРНО ДРЯНОВО И КОВАЧЕВИЦА И  

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИ ВОДОПРОВОДНИ МРЕЖИ В ЛЕЩЕН, ГОРНО 

ДРЯНОВО И КОВАЧЕВИЦА“, ОБЩИНА ГЪРМЕН, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

 

І. Информация за контакт с възложителя: 

1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище.  

Община Гърмен, ЕИК 000024752, област Благоевград, представлявана от Феим Ахмед Иса – 

Кмет на община Гърмен 

 

2. Пълен пощенски адрес 

село Гърмен 2960, улица „Първа“ № 35, община Гърмен, област Благоевград. 

 

3. Телефон, факс и e-mail 

Телефон: 07523/2040, факс: 07523/3179, е-mail: obs_garmen@bitex.bg   

 
4. Лице за контакт 

 Йорданка Стоянова Донкова, GSM 0887 459168 

 

ІІ. Резюме на инвестиционното предложение: 

1. Характеристика на инвестиционното предложение: 

Инвестиционното предложение предвижда реконструкция на външни  водопроводи  и 

резервоари за селата Лещен, Горно Дряново и Ковачевица. 

 

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, 

оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; 
 

А. село Ковачевица  

- външен водопровод от водохващането до съществуващия резервоар - 10 000 м, 

трасето минава по съществуващ горски път (прилагам регистър на засегнатите имоти) – 

приложение № 1.  

- резервоар с обем 300 м
3
 в имот с идентификатор 37472.25.53 (номер по предходен 

план 025053)  
 

Б. село Горно Дряново 
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 - външен водопровод от новоизградено водохващане до съществуващия резервоар – 

3000 м, трасето минава по съществуващ горски път (прилагам регистър на засегнатите 

имоти) – приложение № 2.  

- резервоар с обем 300 м
3
 в имот 16763.26.8 

В. село Лещен 

- успоредно на външен водопровод за село Горно Дряново ще се положи външен 

водопровод за село Лещен – 2600 м, разстоянието между двата водопровода е 0,70 м , трасето 

минава по съществуващ път. 
 

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни 

предложения; 

Няма взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени 

инвестиционни предложения. 
 

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на 

земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;  

Природни ресурси, които ще се използват по време на строителството и експлоатацията 

са: трошен камък, баластра и вода. 

Бетонът ще се доставя в готов вид от фирмата. 
 

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни 

води; 
 

Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:  

По време на стоителството: 

- бетон  

 код: 17 01 01 

 количество – 1м
3 

 

- пластмаси  

код: 17 02 03 

 количество – 0,020т1м
3  

 

- битови отпадъци  

код: 20 03 01 

 количество – 1м
3  

 

-изкопани излишни земни маси  

код: 17 05 06 

 

По време на експлоатацията 

По време на експлоатацията ще се генерират отпадъци, единствено при ремонтни дейности 

по време на поддръжката на създадените ВиК материални активи. Видът на отпадъците няма 

да се различава от тези по време на строителството. Количествата ще бъдат незначителни. 

 

- предвиждания за тяхното третиране:  

Битовите отпадъци ще се депонират по общия ред на депото за ТБО използвано от 

община  Гърмен, от фирма с Разрешително за дейности с такива отпадъци.  
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Всички останали отпадъци ще се предават по договор за третиране на фирми, която 

имат Разрешително за дейности с такива отпадъци. 

Излишните земни маси са отпадък по смисъла на ЗУО, на когато не са замърсени може 

да се използват при техническа рекултивация на терени или да се депонират в негативни 

форми от общината. 
 

Oтпадъчни води  

По време на строителството няма да има отпадъчни води.  
 

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;  

По време на строителството ще се създаде временен дискомфорт, свързан с 

полагането на водопроводите. По време на строителството при работата на машините ще се 

отделят изгорели (отработени) газове от въглероден оксид, серни и азотни оксиди, 

въглеводороди, прах, твърди неизгорели частици от горивото, термично замърсяване и 

отделяне на неприятни миризми от изгорелите газове (както при всяко строителството).  

Като цяло това въздействие ще е краткотрайно и в незначителни количества, само през 

светлата част на деня.  

По време на експлоатацията няма да има замърсяване на околната среда. 

Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до дискомфорт на 

околната среда.   
 

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното 

предложение; 

При строителството и експлоатацията няма да има дейности, създаващи опасност от 
големи аварии и бедствия.   

Реализацията на ИП няма да създаде риск от големи аварии и/или бедствия.  
 

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите 

на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за 

здравето. 

Реализацията на инвестиционното предложение няма да създаде рискове за човешкото 

здраве. 
 

2.Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни 

дейности по време на строителството. 

Имот с идентификатор 37472.25.53 по КККР, землище Ковачевица; 

Имот с идентификатор 16763.26.8 по КККр, землище село Лещен  

Населено място: Ковачевица,Лещен  

Община: Гърмен 
 

3.Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на 

съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 

към ЗООС. 
 

А. село Ковачевица  

Предвиждаме изграждане на външен водопровод от водохващането до съществуващия 

резервоар. Тръбите са предвидени полиетиленови с висока плътност ф110 - 10-16 атм. 

Дължината на трасето е 10 000 м. Водопроводът е оразмерен за 7л/с  цел да има проводимост 
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за вкарване на допълнителни водни количества. По трасето ще се изградят облекчителни 

шахти, автоматичен въздушник и изпразнителна шахта. Трасето минава покрай съществуващ 

път.  

Предвиждаме изграждане на резервоар с обем 300 м
3
, чиято задача е да резервира вода 

през нощта и да обезпечи селото с вода. Строителството на резрвоара ще бъде монолитно. 

Резервоарът ще бъдат двукамерни. Отклонението за резервоара се предвижда да бъде с тръби 

ф110 РЕ. От резервоара по тръби с ф150 мм водата се насочва към съществуващ водопровод. 

Преливната и изпразнителната тръба след излизане от сухата камера на резервоара се 

заустват в близкото дере. Тръбата е с ф150мм. 
 

Б. село Горно Дряново 

Селото е водоснабдено от река Църна, приток на река Дряновска. Водохващането е 

открито и е строено през 1980 г. с дебит с 10л/с. Съществуващото водохващане се намира на 

около 3,3 км. от село Горно Дряново. Над селото има изграден съществуващ резервоар с 

V=300м
3
. До съществуващия резервоар има изграден стоманен водопровод ф80мм. Има 

изграден около 2 км водопровод от полиетиленови тръби ф90мм.  

Предвиждаме изграждане на ново водохващане на Черешово дере - приток на река 

Дряновска. Новото водохващане ще бъде построено на около 400 м от съществуващото. Ще 

оразмеряваме водохващенито за 10л/с. Водохващането е с надморска височина 1175 м.  

След водохващането предвиждаме  изграждане на преливен яз. Дъното пред и след 

яза ще бъде облицовано с камък върху бетонова подложка. Стените са предвидени 

стоманобетонови и ще се изпълняват по конструктивни чертежи. На около два метра от 

водовземните отвори предвиждаме да се подредят ж.п.релси с височина 1,50м и на 

разстояние около 10см една от друга. Пред ж.п.релсите се предвижда да се монтира мрежа с 

отвори 2см. За почистване на решетките предвиждаме пасарелка от рифелова ламарина 

монтирана зад релсите. Над преливника придвиждаме пасарелка –стомано бетонова плоча. 

Непосредствено да масивния яз предвиждаме пясъкозадържател. В него ще бъдат задържани 

и утаявани по едрите пясъчни частици. В него ще постъпват водите от зимния и летния отвор. 

Предвидени са савачни уредби за спиране, пускане и пренасочване на водата. Предвидена е 

савачна уредба за почистване на пясъкозадържатела. Влизане в пясъкозадържатела ще става 

чрез отвор 0,80/0,80 предвиден отгоре в плочата. От пясъкозадържатела чрез преливник 

водата постъпва в утаителя. Утаителят е предвиден хоризонтален. По форма е правоъгълен 

стоманобетонов. Ще бъде покрит със стоманобетонова плоча и обратен насип 0,40м с цел 

предпазване водата от замръзване. 

От новото водохващане ще се изгради външен водопровод. Тръбите са предвидени 

полиетиленови висока плътност ф110-10-16 атм. Дължината на трасето е 3000 м. По това 

трасе ще се изгради облекчителна шахта -1бр. Трасето минава покрай съществуващ път. 
 

В. село Лещен 

Предвижда се реконструкция на съществуващото водохващане на кота 1240 м. на река 

Църна, приток на река Дряновска. 

Успоредно на външен водопровод за село Горно Дряново ще се положи външен 

водопровод за село Лещен.Разстоянието между двата водопровода е 0,70 м. 

 Пред резервоара за село Горно Дряново да се направи връзка с водопроводите на двете 

села. 

След водохващането предвиждаме  изграждане на преливен яз. Дъното пред и след яза 

ще бъде облицовано с камък върху бетонова подложка. Стените са предвидени 

стоманобетонови и ще се изпълняват по конструктивни чертежи. На около два метра от 

водовземните отвори предвиждаме да се подредят ж.п.релси с височина 1,50м и на 

разстояние около 10 см една от друга. Пред ж.п.релсите се предвижда да се монтира мрежа с 



5 

 

отвори 2 см. За почистване на решетките предвиждаме пасарелка от рифелова ламарина 

монтирана зад релсите. Над преливника придвиждаме пасарелка –стомано бетонова плоча. 

Непосредствено да масивния яз предвиждаме пясъкозадържател. В него ще бъдат задържани 

и утаявани по едрите пясъчни частици. В него ще постъпват водите от зимния и летния отвор. 

Предвидени са савачни уредби за спиране, пускане и пренасочване на водата. Предвидена е 

савачна уредба за почистване на пясъкозадържатела. Влизане в пясъкозадържатела ще става 

чрез отвор 0,80/0,80 предвиден отгоре в плочата. От пясъкозадържатела чрез преливник 

водата постъпва в утаителя. Утаителят е предвиден хоризонтален. По форма е правоъгълен 

стоманобетонов. Ще бъде покрит със стоманобетонова плоча и обратен насип 0,40 м с цел 

предпазване водата от замръзване. 

Предвиждат се изкопни работи за  полагане на водопровода на дълбочина 1,20 метра, 

механизирано и ръчно,  като врив няма да се използва. 

На обекта няма да бъдат налични опасни химични вещества от приложение № 3 на 

ЗООС.  
 

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.  

Не е необходимо.  
 

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на 

закриване, възстановяване и последващо използване.  

Строителството ще се извърши до две години, експлоатацията е безсрочна, не се 

предвижда закриване и последващо използване. 
 

6. Предлагани методи за строителство. 

Предвижда се прилагането на стандартни методи на строително-монтажни дейности 

/земно-изкопни работи по тресетата, полагане на водопроводите и обратно насипване на 

изкопите/, съгласно съществуващите нормативи и изисквания за такъв тип строителставо. 

 Тръбите са предвидени полиетиленови с висока плътност и налягане ф110- 10-16 атм. 

Земни изкопни работи за и изграждането на резервоарите. 

Не се предвижда съществена корекция на терена. 
 

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.   

Селата Лещен, Горно Дряново и Ковачевица са планински села на територията на 

община Гърмен които през летния период има недостиг на вода и са на режим на 

водоподаването. 

Село Ковачевица е обявено за исторически и архитектурен резерват през 1977 година, 

благодарение на добре запазените старовремски къщи, изградени от камък от основите чак до 

тикления покрив и направените от дърво чардаци.  

Село Ковачевица е едно от най – посещаваните от туристи места в България, запазило 

автентичния си облик и неповторима възрожденска атмосфера през годините. Уникалната 

архитектура на ковачевските къщи и тесните калдаръмени улички привличат малки и големи, 

дошли тук да избягат от шумните градове, да се насладят на спокойствие и романтика сред 

неподправената красота на селото.  

Село Ковачевица е популярна туристическа дестинация, настаняване се предлага на 

всеки ъгъл, а в местните кръчми ще опитате неповторимите родопски специалитети, 

приготвени с много любов от екологично чисти продукти. Селото се посещава от 1000 броя 

туристи на ден през летния период и почивните дни. 

Над селото има изграден резервоар с обем 70 м
3
, който е крайно недостатъчен. 

https://www.rooms.bg/hoteli-kovachevica.html
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За осигуряване на необходимото количество вода е необходимо допълнително 

водоснабдяване от нов водоизточник, който в момента е каптиран и  се ползва за пиене на 

вода от туристите. Водоизточникът се намира в местността „Вриз“ на кота 1358,50 м, 

изследван е и показателите от мониторинг на водата отговарят на изискванията на Наредба № 

9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Ще се изгради нов 

довеждащ водопровод с дължина 10 000 метра до нов резервоар с обем от 300 м
3
. 

Село Лещен е старинно селище със запазени старинни къщи. Много от старите къщи в 

селото са реставрирани, като е запазен автентичният им архитектурен стил и  къщите са 

превърнати в къщи за гости, в които отсядат много туристи, около 1200 броя на ден през 

летния период и  почивните дни. Заради автентичния вид на селото, там често се 

снимат игрални филми и музикални клипове. На където и да се обърнете, виждате каменни 

двукатни къщи, изградени от лещенските майстори преди 200 години. Всяка къща има 

огромен, огрян от слънцето чардак, просторно дворче със зелена морава и алеи, в които 

растат морави теменуги, маргарити и дъхави иглики.  

Лещен е типичен пример за понятието, което експертите наричат еко селище. 

Стопанисвано с много любов и осигуряващо целия спектър от туристически развлечения, 

свързани със селския бит, Лещен е въплъщение на селския туризъм в България.  

Над селото има изграден резервоар с обем от 70 м
3
, който е крайно недостатъчен. В 

предвид гореизложеното е необходимо допълнително водоснабдяване от нов водоизточник  и 

нов резервоар за подобряване на водоснабдяването на селото, за да може до всяко 

домакинство да достигне необходимото количество вода с достатъчен напор и качество.  

Село Горно Дряново е планинско село, разположено между селата Лещен и 

Ковачевица. Населението му е 1175 души. На 2 км на северозапад от селото се намира 

водопадът Буков дол със забележителна девствена природа. 

За подобряване на водоснабдяването е необходимо реконструкция на съществуващото 

водохващане на кота 1240 м, изграждане на ново водохващане на кота 1175 м на Черешово 

дере, приток на река Дряновска и изграждане на нови резервоари с обеми съответно  300 м
3
 

за село Горно Дряново и 250 м
3
 за село Лещен. 

Реконструираното водохващане ще бъде за водоснабдяване на село Лещен, а 

новоизграденото водохващане ще бъде за водоснабдяване на село Горно Дряново.  
 

Реализирането на инвестиционното предложение ще има положително въздействие от 

гледна точка на социално-икономическите условия за развитие на туризма в Общината. 
 

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, 

даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, 

както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и 

най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях. 

Районът на инвестиционното предложение е неурбанизирана територия - земеделски 

земи. 

Отстоянията до обектите, подлежащи на здравна защита – в село Ковачевица и в село  

няма действащи училище, здравна служба и детска градина. 

Най-близката жилищна сграда се намира на 160 метра от площадката.  
 

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на 

инвестиционното предложение. 

В терените, определени за реализиране на инвестиционното предложение  е собственост 

на община Гърмен и граничат с ДГФ. 

Не се планират други бъдещи ползватели на тези имоти. 
  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BC
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10.Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, 

санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово 

водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, 

профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.  

Местоположението на инвестиционното намерение не е в близост и не засяга 

чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-

охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване 

и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, 

питейни и хигиенни нужди и други елементи на Националната екологична мрежа.  

Имотът, предмет на инвестиционното предложение попада в границите на защитена 

зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - ВG0001030 „Родопи-Западни“ за 

опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № 

РД-278/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 45/2021 г.). 
 

11.Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на 

строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно 

строителство). 

Няма необходимост от други дейности, свързани с инвестиционното предложение.  
 

12.Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение. 

Разрешение за строеж. 
 

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже 

отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на 

географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под 

внимание, и по-конкретно: 

1. съществуващо и одобрено земеползване: 

1. Съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 

18-302/13.05.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК землище на село Ковачевица, 

община Гърмен, област Благоевград, имотът е с начин на трайно ползване: пасище, мера. 

2. Съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 

18-1659/27.09.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК землище на село Горно Дряново, 

община Гърмен, област Благоевград, имотът е с начин на трайно ползване: пасище, мера. 
 

2. мочурища, крайречни области, речни устия; 

Инвестиционното предложение няма връзка с мочурища, крайречни области, речни 

устия. 
 

3. крайбрежни зони и морска околна среда; 

Инвестиционното предложение няма връзка с крайбрежни зони и морска околна среда. 
 

4. планински и горски райони; 

Инвестиционното предложение засяга  планински и горски райони.  
 

5. защитени със закон територии; 
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Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по 

смисъла на Закона за защитените територии. 
 

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа; 

Информационното предложение попада частично в границите на защитена зона като 

част от Европейската екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла на Закона за биологичното 

разнообразие, а именно: в границите на защитена зона „Родопи - Западни", с код ВG0001030 

за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № 

РД-278/31.03.2021 година на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 45/2021 г.). 
 

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; 

Инвестиционното предложение  не засяга  ландшафт и обекти с историческа, културна 

или археологическа стойност. 
  

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на 

здравна защита. 

Инвестиционното предложение на засяга зони и обекти със специфичен санитарен 

статут и подлежащи на здравна защита. 
  

ІV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се 

вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие  на 

реализацията на инвестиционното предложение: 
  

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, 

културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, 

биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии. 

 

1.1. Въздействие върху населението и човешкото здраве. 

Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие 

върху здравето на населението и гостите на селата Лещен, Горно Дряново и Ковачевица. 

В етапа на строителството на обекта могат да се идентифицират евентуални вредности, 

отнасящи се в по-голяма степен за работниците на строителната площадка отколкото за 

живущите и гостите в населените места. Характерните за всяко строителство работи, са 

съпроводени с отделянето на известни количества неорганизирани емисии на прах и емисии 

от изгорелите газове от техниката. Тези количества ще са в много малки концентрации и при 

използването на лични предпазни средства от работниците, не биха имали негативно влияние 

върху дихателните функции. Трябва да се има в предвид, че тези работи ще се извършват на 

открито и не се предвижда да се получат наднормени нива на прахови емисии и емисии от 

изгорели газове (ще се разнасят в атмосферата).   

С цел опазване на атмосферния въздух и недопускане на запрашване, ще се извършва 

оросяване на терена, преди извършване на изкопните дейности. 

Относно нивата на шум за най-близко стоящите обекти и зони, подлежащи на здравна 

защита, каквито са жилищните сгради, лечебните заведения, училищата, детските градини и 

ясли, не се очаква шумово натоварване. В заключение, въздействията на дейността върху 

обектите и зоните, подлежащи на здравна защита ще се характеризират с много ниско или 

под ПДН за деня шумово натоварване. 
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На територията при реализацията на инвестиционното предложение няма да се 

използват или складират опасни и вредни вещества, предизвикващи последствия върху 

човешкия организъм. 
 

Експлоатацията на ИП не е свързана с отрицателно въздействие върху човешкото 

здраве и населението. Въздействието е по-скоро положително от гледна точка на 

водоснабдяване на населението на селата Лещен, Горно Дряново и Ковачевица със вода за 

питейно-битови цели. 
 

1.2. Въздействие върху материалните активи и културното наследство; 

Инвестиционното намерение засяга преди всичко материалните активи на община 

Гърмен. В резултат на реализацията на отделните обекти ще бъдат подменени довеждащи 

водопроводи и  съоръжения по пътя на водата от водоизточника до консуматора  

(населението). При това се заменят стари тръбопроводи с изтекъл срок на експлоатация и 

причиняващи загуби на питейна вода. Създават се нови материални активи, които се 

включват към община Гърмен. 
 

1.3. Въздействие върху въздуха и климата; 

По време на изграждането на обекта, здравният риск на работещите се формира от 

наличните вредни фактори на работната среда (шум, вибрации, прах, заваръчни аерозоли). 

Определените въздействия са ограничени в периода на строителството и при работна среда 

на открито в рамките на работния ден. Използването на изправна техника и оптимизирането 

на товаро-разтоварните дейности ще ограничи както емисиите на вредни газове в 

атмосферата, така и времевия интервал на въздействие. 

Дейността няма да оказва въздействие върху качеството на атмосферния въздух и не 

предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества 

във въздуха над ПДН. Дейността на обекта не предвижда отделяне на неприятни миризми. Не 

се предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества 

във въздуха над ПДН, поради което не се очаква негативно въздействие върху качеството на 

атмосферния въздух. 

С цел допълнително опазване на атмосферния въздух и недопускане на запрашване, ще 

се извършва оросяване на терена, преди извършване на изкопните дейности. 
 

Шумови въздействия от извършваните дейности  

По време на строителството ще се създаде временен дискомфорт, свързан с изграждане 

на съоръженията и полагане на водопроводите. При реализацията на инвестиционното 

намерение ще се получи временно повишаване на шумовите нива и запрашване на 

площадката в резултат от работата на строителната техника. 

Източници на шум по време на строителството ще са строителната механизация и 

автомобилите за доставка на материали при строителните дейности. Нивата на шума, 

излъчван от използваните основни машини са: багер – 80 ÷ 90 dBA, булдозер – 97 ÷ 105 dBA, 

валяк – 87 dBA, тежкотоварни автомобили – 85 ÷ 92 dBA. На площадката се очакват 

еквивалентни нива на шум около 90 dBA, което временно ще влоши шумовия режим около 

площадката за обектите на разстояние до около 70-80м.  

Шумът ще е с променлив характер и ще бъде генериран от транспортната и строителна 

техника. При използване на изправна строителна  и транспортна техника, ще се гарантира 
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спазване на нормативните изисквания по отношение на шумовото натоварване и замърсяване 

на въздуха с вредни наднормени емисии. 

По време на експлоатацията не се очаква шумово натоварване. 
 

1.4. Въздействие върху водата. 

Не се очаква. 
 

1.5. Въздействие върху почвата, земните недра и ландшафта  

Реализацията на дейността няма да засегне  земната основа и не се очакват 

неблагоприятни въздействия върху нея и върху подземните води. 
 

1.6. Въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи, и защитените 

територии  

Предвид местоположението на инвестиционното предложение няма засягане на 

биологичното разнообразие.  

Инвестиционното предложение не засяга защитени зони и територии.  
 

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на 

разположените в близост до инвестиционното предложение.  

Информационното предложение попада частично в границите на защитена зона като 

част от Европейската екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла на Закона за биологичното 

разнообразие, а именно: в границите на защитена зона „Родопи - Западни", с код ВG0001030 

за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № 

РД-278/31.03.2021 година на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 45/2021 г.). 

Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на 

разположените в близост до инвестиционното предложение не се очаква. 

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното 

предложение от риск от големи аварии и/или бедствия. 

При строителството и експлоатацията няма да има дейности, съдаващи уязвимост от 

големи аварии и бедствия.  Реализацията на инвестиционното предложение няма да създаде 

риск от големи аварии и/или бедствия. 
 

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, 

краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и 

отрицателно). 

Въздействието по време на строителството ще бъде пряко, временно, краткотрайно и 

незначително отрицателно. 

Въздействието по време на експлоатацията не се очаква. 
 

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато 

население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на 

населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.). 

Въздействието по време на строителството, по териториален обхват, ще бъде локално - 

в границите на строителната площадка и много ниско като степен.  
 

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието. 
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За описаните в настоящата информация въздействия по време на строителството,  

вероятността за поява е 100%. Вероятност на поява на значителни неблагоприятни 

въздействия е малка.  

Въздействията ще са със слаба интензивност и без комплексност  - ще са по отделни 

компоненти на околната среда. 
 

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на 

въздействието. 

Въздействия могат да настъпят главно по време на строителството, с малка 

продължителност – за периода на завършване на строителните работи, с ниска честота и 

напълно обратими.  

Въздействия по време на експлоатация практически няма. 
  

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени 

инвестиционни предложения. 

Няма да има комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени 

инвестиционни предложения. 
 

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията. 

Намаляване на неблагоприятните въздействия може да се постигне с добра организация 

на дейностите по време на строителството. 
  

10. Трансграничен характер на въздействието. 

Предвид местоположението, параметрите и характера на предвидените дейности, 

реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с трансгранично въздействие.  
 

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, 

свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на 

предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и 

човешкото здраве. 

За периода на строителството могат да се предложат следните мерки:  

- вземане на всички необходими мерки за обезопасяване труда на работещите 

посредством информиране чрез инструкции за боравене с машините и строителните 

материали;  

- оросяване на терена, преди извършване на изкопните дейности. 
 

По време на експлоатацията:   

- стриктно спазване на изискванията за събиране на отпадъците; 
 

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение. 

До момента на изготвяне на настоящата информация, не са постъпили писмени мнения, 

предложения или коментари. 


