
 

Информация по приложение № 2 към чл. 6 

от Наредбата за извършване на ОВОС 
 

 ДО 
 
 ДИРЕКТОРА НА РИОСВ - СМОЛЯН 
 УЛ. ’’ДИЧО ПЕТРОВ’’ № 16 
 СМОЛЯН 

 
 
 

                                    И Н Ф О Р М А Ц И Я  
 

          за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционните 
предложения, съгласно чл. 6 от Наредба за  ОВОС - Приложение № 2 (ДВ. бр. 25/ 2003 г.)  
 
І. Информация за възложителя: 

 

“ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ” АД - гр. Смолян 

ЕИК 200093426, общ. Смолян, обл. Смолян 

Пълен пощенски адрес за кореспонденция: 

гр. Смолян, Северна промишлена зона, Производствена база „Арексим“ 

Телефон: +359 301/ 60909  факс: +359 301/ 60909 е-mail: info@arexim.bg  

Изпълнителен директор: Кирил  Асенов 

Лице за контакти: Тодор Маргаритов тел. 0882 060 566 

 

 

 УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР, 

 

 Уведомяваме Ви, че “ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ” АД - гр. 

Смолян има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на „Водоеми“ в имоти ПИ 

67653.169.16, 67653.169.15 и 67653.169.6 в местността „Перелик“ в землището на гр. Смолян, 

обл. Смолян”. 

 

ІІ. Характеристики на  инвестиционно предложение: 

 
1. Резюме на предложението:   
 Инвестиционното предложение е изцяло ново и предвижда изграждане на 3 бр. водое-

ми с обем по 100 куб. м всеки, разположени в горепосочените имоти по плана на землището 

на гр. Смолян в местността „Карлък“, които ще бъдат изпълнени по утвърдени строителни 

технологии от масивна стоманобетонова конструкция, вкопана в земната основа. 

 По задание на Инвеститора са изготвени необходимите инвестиционни проекти съг-

ласно изискванията на Наредбата за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти в 



 

съответните части, от правоспособни специалисти с необходимата проектантска правоспо-

собност, съгласно които се предвижда всеки един от водоемите да се състои от: две водни ка-

мери, суха камера, помпена станция и хлораторно помещение. 

 Предназначението на проектираните водоеми е за акумулиране на водни маси, които 

ще бъдат използвани за следните цели: 

 - противопожарни нужди; 

 - напояване на земеделски площи – пасища и ливади 

 - водопой на домашни животни – едър и дребен рогат добитък 

 Напълването на водоемите ще става посредством довеждащи водопроводи от същест-

вуващи водоизточници на подземни води както следва: 

 - Водоем № 1 - от каптиран естествен извор (КЕИ) „Перелик-1“ на кота 1940 м; 

 - Водоем № 2 - от каптиран естествен извор (КЕИ) „Перелик-2“ на кота 1998 м; 

 - Водоем № 3 - от каптиран естествен извор (КЕИ) „Перелик-3“ на кота 2014 м; 

 За посочените водоизточници са изготвени необходимите проекти за водовземане от 

подземни води чрез изградени водовземни съоръжения и обосновка на исканото водовземане, 

с които се доказва наличието на съответните водни ресурси и начина на тяхното рационално 

използване. 

 Всички гореописани проектни разработки са изготвени при спазване на изискванията 

на екологичното законодателство и с оглед запазване в максимална степен на съществуващата 

природна среда. 

 
2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение: 

 Необходимостта от реализацията на инвестиционно предложение произтича от трайни 

и дългосрочни инвестиционни намерения на „Перелик Инфраструктурна Компания“ АД - 

Смолян за развиване на високопланинско земеделие и отглеждане на дребен и едър рогат до-

битък в местността „Карлък“ (Перелик), както и за противопожарни нужди. В дългосрочен 

план, намеренията на възложителя са свързани с високопланинско отглеждане на едър и дре-

бен рогат добитък, както и поетапно разширяване на дейността до достигане на 500 глави 

едър рогат добитък - крави и 2000 глави дребен рогат добитък – овце. Програмата предвижда 

напояване на част от земеделските земи с цел повишаване на добивите от сено. 

  Реализацията на тези дългосрочни предвиждания не е възможна без осигуряване на 

необходимите ресурси, включително водни маси за описаните по-горе цели. Изграждането на 

три водоема, разположени в различни поземлени имоти ще осигури достатъчно количество 

вода за нуждите на животните, съобразно тяхното местонахождение, в зависимост от наличи-

ето на подходяща паша  на различна надморска височина. 

 Тъй като посочените имоти са разположени извън населено място, няма възможност за 

водообезпечаване на планираните дейности от изградената мрежа на ВиК-оператора за област 

Смолян. 



 

              Не се налага определяне на място за заустване на отпадъчни води, тъй като не се 

предвижда ползване на водите за питейно битови нужди. 
 

3.  Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности: 
 
 Настоящото инвестиционно намерение няма връзка с други съществуващи и одобрени с уст-

ройствен план дейности. 

             Упоменатите обекти в инвестиционното предложение не попадат в санитарно охрани-
телни зони стопанисвани от „ВиК” ООД  Смолян. 
 
4.  Подробна информация за разгледани алтернативи: 

 Не са разглеждани и предложени алтернативи относно местоположението на водоеми-

те, респективно имотите, в които попадат, предвид факта, че те са собственост на възложителя 

и отговарят на всички необходими условия за реализацията на ИП в теренно-ситуационен 

план. 

 Не са разглеждани и предложени алтернативи относно обе-

ма/капацитета/конструкцията на водоемите, тъй като те са определени съгласно изчисленията 

в инвестиционните проекти на база техническо задание, изготвено от инвеститора. 

 

5. Местоположение на площадката на инвестиционното предложение: 
 - община:  Смолян 

 - населено място:  гр. Смолян 

5.1. Водоем № 1 с обем 100 куб. м в имот ПИ 67653.169.16 в местността „Карлък“, собственост на 

възложителя. Водоемът се предвижда да бъде изграден на кота 1928.50 м и на площ 292 кв. м. 

5.2. Водоем № 2 с обем 100 куб. м в имот ПИ 67653.169.6 в местността „Карлък“, собственост на 

възложителя. Водоемът се предвижда да бъде изграден на кота 1992.0 м и на площ 292 кв. м. 

5.3. Водоем № 3 с обем 100 куб. м в имот ПИ 67653.169.15 в местността „Карлък“, собственост на 

възложителя. Водоемът се предвижда да бъде изграден на кота 1991.50 м и на площ 285 кв. м. 

 

6.  Описание на основните процеси /по проектни данни/, капацитет: 

6.1.  Водоем № 1 с обем 100 куб. м и площ 292 кв. м.: 

 - изкопни работи с дълбочина до 2.50 м; 

 - кофражни и армировъчни работи - до 350 кв. м; 

 - бетонови работи - монолитно - до 80 куб. м. 

6.2.  Водоем № 2 с обем 100 куб. м и площ 292 кв. м.: 

 - изкопни работи с дълбочина до 2.50 м; 

 - кофражни и армировъчни работи - до 350 кв. м; 

 - бетонови работи - монолитно - до 80 куб. м. 

6.3.  Водоем № 3 с обем 100 куб. м и площ 285 кв. м.; 

 - изкопни работи с дълбочина до 2.50 м; 

 - кофражни и армировъчни работи - до 350 кв. м; 

 - бетонови работи - монолитно - до 80 куб. м. 



 

 

  

7.  Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура: 

 Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура - транспортна, 

комуникационна, енергийна, тъй като имотите на възложителя са достъпни по отношение на 

съпътстващата инфраструктура. 

 

8. Програма за дейности, включително за строителство, експлоатация и фазите на зак-
риване, възстановяване и последващо използване : 
 8.1. Одобряване на изготвените инвестиционни проекти съгласно ЗУТ -  

           

          3 мес. (до 30.06.2017 г.) 

 8.2. Издаване на разрешение за строеж, даване на строителна линия и ниво на строежа - 

          1 мес. (до 30.07.2017 г.) 

 8.3. Срок за извършване на СМР по изграждане на обекта - 

          12 мес. (до 01.03.2018 г.) 

 8.4. Въвеждане в експлоатация -     1 мес. (до 31.03.2018 г.) 

 

 9.  Предлагани методи за строителство: 

 Предвижда се изпълнение на строително-монтажни работи по традиционни и утвърде-

ни методи с използване на строителна механизация, като са планирани следните основни дей-

ности: 

 - строителен изкоп в земни и скални почви; 

 - отводняване на площадката от външни води; 

 - изграждане на вътрешни площадкови пътища за достъп; 

 - подравняване на дъното на всеки от проектираните водоеми; 

 - изливане на дънната плоча - масивно, за всеки от водоемите; 

 - кофраж и армировка за стените и покривната плоча за всеки от водоемите; 

 - изливане на бетон за стените и покривната плоча за всеки от водоемите; 

 - декофриране и почистване на бетонови повърхности, подготовка за монтаж; 

 - изграждане на тръбни инсталации и арматури, монтаж на КИПиА. 

 - пусково-наладъчни работи и извършване на проби; 

 - почистване и възстановяване на околния терен, извозване на отпадъци. 

 След завършване на строително-монтажните и пусковите работи, и след въвеждане на 

обектите в експлоатация се предвижда цялостно възстановяване на околния терен. 

 Тъй като проектираните водоеми включват и използване на водата за питейно-битови 

цели, около всеки един от тях ще бъде оформена санитарно-охранителна зона, като Пояс 1 на 

зоната задължително се фиксира с постоянна ограда, която е по отделен проект. 

 

 



 

10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоа-
тацията: 
 По време на строителството - не се предвижда използване на природни ресурси, тъй 

като основните строителни материали и смеси (дървен материал, стоманена арматура, бетон, 

цименто-пясъчен разтвор, хоросан, спомагателни материали и изделия, стоманени и пвц-

тръби, помпено оборудване) ще бъдат транспортирани до обекта в готов и полуготов вид. 

 Земните и скални маси от изкопните работи ще бъдат използвани за обратно засипване, 

попълване, подравняване и оформяне на терена. 

 По време на експлоатацията - Инвестиционното предложение за изграждане на 3 бр. 

водоеми с обем по 100 куб. м всеки, или общо 300 куб. м, предвижда водовземане от подзем-

ни води чрез съществуващи водовземни съоръжения - каптирани естествени извори както 

следва: 

 1. КЕИ „Перелик-1“ - 162 125  м3/год. 

 2. КЕИ „Перелик-2“ - 162 125  м3/год. 

 3. КЕИ „Перелик-3“ - 162 125  м3/год. 

 Общ обем на планираното водовземане - 486 375 м3/год. 

 Не се предвижда използване на други природни ресурси. 

 

11.  Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества, третиране: 

 По време на строителството се очаква да се генерират: 

 11.1. Известно количество строителни отпадъци, тъй като основните процеси ще 

включват традиционни видове строително-монтажни работи: 

- земни работи - изкопни и насипни - изкопаните земни и скални маси ще се използват за об-

ратно засипване и подравняване на терена и от тях няма да се формират отпадъци; 

- кофражни, армировъчни, бетонови - очаква се формиране на отпадъци от дървен материал, 

метал и пластмаси, които ще се събират и третират съобразно нормативните изисквания; 

- инсталационни - водни инсталации -  очаква се формиране на отпадъци от метал и пластма-

си, които ще се събират и третират съобразно нормативните изисквания; 

- електро - електроснабдяване на обектите - очаква се формиране на отпадъци от метал и 

пластмаси, които ще се събират и третират съобразно нормативните изисквания; 

 Като цяло очакваното количество на формираните отпадъци се оценя като незначител-

но поради предвиденото използване на строителни материали и изделия в готов и полуготов 

вид, изготвени в цехове и арматурни дворове на производителя, които ще се транспортират до 

обектите. 

 11.2. Очаква се генериране на незначително количество битови отпадъци от работни-

ците при изпълнение на СМР, които ще се събират в чували, които ще се извозват на опреде-

лени за целта места. 

 По време на експлоатацията се очаква да се генерират минимално количество битови 

отпадъци със сезонен характер от работниците по обслужване на съоръжения, които ще се съ-

бират и третират съобразно нормативните изисквания. 



 

 

12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздейсвия на 
околната среда: 
12.1. По време на строителството: 

 За намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда по време на строи-

телството са разгледани и предвидени следните мерки: 

 - цялостно прилагане на съвременни методи за строителство,  използване на строител-

ни материали и изделия в готов и полуготов вид, изготвени в цехове и арматурни дворове на 

производителя, които ще се транспортират до обектите, които позволяват в максимална сте-

пен редуциране на възможностите за изпускане на емисии и вещества в почвата, водите и въз-

духа; 

 - изграждане на оросителна система против запрашаване; 

 - изготвяне и прилагане на програма за управление на отпадъците. 

 

12.2. По време на експлоатацията 

 За намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда по време на експло-

атацията са разгледани и предвидени следните мерки: 

 - прилагане на програма за управление на отпадъците; 

 - собствен мониторинг - периодичен. 

 Обектите представляват водни резервоари със значително автоматизиран режим на ра-

бота, който изключва процеси с отделяне на  емисии и вещества в почвата, водите и въздуха, 

както и шумово въздействие от монтираното оборудване. 

 Характерът на планираните дейности по време на експлоатацията изключва опасност 

от изпускане на емисии и вещества в почвата, водите и въздуха, както и шумово въздействие. 

 

13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение - добив на строителни ма-

териали, на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадни води: 

 - Добив на строителни материали не се предвижда. 

 - Добив на енергия - не се предвижда. 

 - Жилищно строителство - не се предвижда. 

 - Като възможност на последващ етап - предвижда се третиране на отпадни води от би-

тов характер - пречистване и повторно използване за напояване. 

 

14.  Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение: 

 Издаването на Решение за преценка на необходимостта от ОВОС на инвестиционното 

предложение е необходимо за провеждане на процедури за издаване на: 

 -  Разрешително за водовземане от подземни води по реда на Закона за водите, с компе-

тентен орган Басейнова дирекция ИБР - Пловдив; 

 - Разрешение за строеж по реда на ЗУТ, с компетентен орган Главния архитект на Об-

щина Смолян. 



 

 

15.  Замърсяване и дискомфорт на околната среда: 

 При спазване на разгледаните в т. 12 предвидени мерки за намаляване на отрицателни-

те въздействия върху околната среда по време на строителството и експлоатацията не се очак-

ва замърсяване и дискомфорт на същата. 

 След приключване на строително-монтажните и инсталационните работи ще  бъде из-

вършено цялостно почистване и възстановяване на околния терен около всеки един от резер-

воарите, включително и възстановяване на зелената покривка. 

 

16. Риск от инциденти: 

 По време на строителството съществува следните видове риск: 

 - физическо нараняване от удар или работа с пробивни и режещи инструменти; 

 - токов удар от работа с инструменти с ел. задвижване; 

 - непреодолими природни явления (мълнии, порои); 

 На обекта ще бъде заведена книга за всекидневен и периодичен инструктаж по безо-

пастност на труда и оказване на първа помощ. 

 На работещите на обекта ще бъде извършван встъпителен, всекидневен и периодичен 

инструктаж по безопасност на труда и оказване на първа помощ. 

 Встъпителният инструктаж на работещите ще бъде извършен от завеждащия охрана и 

безопасност на труда от фирмата - изпълнител на строежа. 

 Техническият надзор ще се упражнява от ръководителя на обекта. 
 

ІІІ.  Местоположение  на инвестиционното предложение; 

1. План, карти, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи инфор-

мация за физическите, природните и антропологични характеристики, както и за разпо-

ложените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разпо-

ложени обекти, подлежащи на здравна защита : 

 Строително-монтажните работи ще се осъществяват само в границите на описаните 

имоти 

ПИ 67653.169.16, 67653.169.15 и 67653.169.6 в местността „Карлък“ в землището на гр. 

Смолян, обл. Смолян, собственост на възложителя. 

 За транспортен достъп до имотите ще се използват съществуващи стопански пътища. 
 Имотите в обхвата на ИП попадат в границите на защитени зони по смисъла на Закона 

за биологичното разнообразие: 

 - ЗЗ „Родопи-Западни“ с код BG0001030, приета с Решение № 661/ 2007 на МС, изм. и 

доп. с Решение № 811/ 2010 на МС; 

 - ЗЗ „Триград-Мурсалица“ с код BG0002113, приета със Заповед № РД-531/2010 на 

Министъра на ОСВ. 

 

2.  Съществуващи ползватели на земи и приспособяването им към площадката или 



 

трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи ползватели на земи: 

 - Имотите в обхвата на ИП са собственост на инвеститора. 

 - Характерът на инвестиционното предложение не предвижда промяна в режима на 

ползване на съседните имоти.  

 

3.  Зониране или земеползване съобразно одобрени планове: 

 -  Не е налична информация за въведени такива. 

 

4.  Чувствителни територии, в т.ч. уязвими зони, защитени зони, СОЗ около водоизточ-

ници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и водоизточници на минерални 

води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди : 

 Имотите в обхвата на ИП не попадат в границите на защитена територия по смисъла на 

ЗЗТ. 

 В близост до обекта няма санитарно-охранителни зони около водоизточници и 

съоръжения за питейно-битово водоснабдяване. 

 В близост до обекта няма санитарно-охранителни зони около водоизточници и 

съоръжения за добив на минерални води. 

  

5.  Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение: 

 - Не са разглеждани алтернативи за местоположение, поради следните обстоятелства: 

5.1. Имотите са собственост на инвеститора и отговарят на всички условия за реализация на 

инвестиционното предложение в теренно-ситуационен план; 

5.2. Проектираните водоеми е необходимо да имат командно положение по отношение на ко-

тата на терена с цел осигуряване на условия за гравитачно подаване на водата до мястото на 

ползване за съответната цел. 

 

ІV.  Характеристики на потенциалното въздействие при реализация  на инвестиционно-

то предложение. 

1. Въздействие в/у хората и тяхното здраве, земеползването, атмосферния въздух, водите, 

почвата, земните недра, ландшафта, природни обекти, минерално и биологично разно-

образие и неговите елементи, както и очаквано въздействие от естествени и антропоген-

ни вещества и процеси, различни отпадъци и техните местонахождения, рискови енер-

гийни източници - шумове, вибрации, радиации и др.: 

  

Географското и ситуационното разположение на проектираните обекти - Водоеми 1, 2 

и 3 не предпоставя условия за възникване и разпространение на отрицателни въздействия от 

природен или антропогенен характер. 

С реализация на инвестиционното предложение не се очаква поява на отрицателно 

въздействие върху хората, земеползването,атмосферния въздух,водите,почвата,земните недра, 



 

ландшафта, минералното и биологично разнообразие на района. 

 Предвидените строително-монтажни работи не предвиждат използване на технологии, 

включващи възможности за възникване на шумове и вибрации над допустимите норми. 

 Не се предвижда използване на взрив. 

 Не се предвижда използване на технологии с опасност от радиационно замърсяване. 

  

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

разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение: 

           - Инвестиционното предложение попада в обхвата на две защитени зони – BG0001030 

„Родопи – Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, 

включена в списъка от защитени зони приет с Рашение № 661/2007г. на министерски съвет, 

изм. и доп. С Решение № 811/2010г. на Министерски съвет и BG0002113 „Треград-

Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Ми-

нистъра на околната среда и водите. 

           Поради характера на инвестиционното намерение и незначителния териториален обх-

ват на необходимите площи за реализацията му, не се очаква негативно въздействие вурху 

защитените зони.  

 

3.  Вид на очакваното въздействие: 

 - Не се очаква поява на отрицателно въздействие. 

 

4.  Обхват на въздействието /географски район, население, нас.място/: 

 - имоти ПИ 67653.169.16, 67653.169.15 и 67653.169.6 в местността „Перелик“ (Карлък) 

в землището на гр. Смолян, обл. Смолян; 

 

5.  Вероятност на поява на въздействие: 

 - Минимална. 

6.  Продължителност, честота и обратимост на въздействието: 

 - По време на периода на изпълнение на строително-монтажните работи; 

 - В рамките на установеното работно време; 

 - Обратимо. 

 

7.  Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, намаля-

ване или компенсиране на значителни отрицателни въздействия в/у околната среда и 

човешкото здраве: 

            При реализиране на инвестиционното предложение се предвиждат следните мерки: 

- Изготвяне на техническа документация по разрешение и извършване на СМР. 

- Определяне на временно депо за почвено-геоложките материали врамките на пло-

щадките на отделните водоеми, в тава число и за хумуса. 



 

- Определяне на временна площадка за съхранение на строителни и битови отпадъ-

ци по време на строителството. 

- Осигуряване на подходящо работно облекло, лични предпазни средства и встъпи-

телен инструктаж за работниците. 

- Недопускане замърсяване на околните терени със строителни и битови отпадъци. 

 

8.  Трансграничен характер на въздействието: 

- Не се очаква поява на трансгранично въздействие от реализацията на 

инвестиционното предложение, което има строго локален характер само в границите на опи-

саните имоти, и поради достатъчната отдалеченост на имотите от границите със съседни 

държави - Р Гърция, както и поради факта, че не се очаква генериране на замърсители над оп-

ределените пределно-допустимите концентрации. 

 

 

 Прилагам: 

 

1. Документ за платена такса, съгласно чл. 5, ал. 1 от Тарифата за таксите, които се съ-

бират в системата на МОСВ; 
2. Документация - актуални скици на имотите, в които ще се реализира 

инвестиционното 

      предложение,  

3. Уведомление на електронен носител 

 
 

 

Дата: 08.06.2017 г.    Уведомител: ..................................... 

        /Кирил Асенов/ 


