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РЕШЕНИЕ № ВТ - 65 - ПР/2011 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда

На основание чл.93, ал.1 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.З от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на
планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и цепите на
опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от
възложителя по Приложение № 2 към чл.б от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от

! Наредбата за ОС.

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно
предложение: "Изграящане на канализация и доизграаедане на водопровод в село
Първомайци", с местоположение: землището на с. Първомайци, община Горна
Оряховица, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху
природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в
защитени зони

възложител: Община Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, пл. Г. Измирлиев №5

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Целта на инвестиционното предложение е изграждането на комбинирана
канализационна система: смесена за северните и средни квартали на селото и разделна за
крайречните квартали. Смесената канализационна система е решена с два главни колектора.

Главен колектор I отводнява кварталите в западната част на селото, започва от ОК 6,
ОК 49, ОК 58а, ОК 60 до ОК 119 и завършва в Преливник 1 при ОК 146 в края на
регулацията. Чрез преливника се отливат в реката водни количества по време на дъжд.
Каналните води се отвеждат гравитачно до Помпена станция КПС 1, чрез помпената
станция водите се припомпват до РШ след ОК90, откъдето гравитачно се вливат в Главен
колектор II. Помпена станция КПС1 се разполага в УПИ IV - за водоемна зона, кв.102 по
плана на с.Първомайци.

Главен колектор II започва от ОК 41, при ОК 44 преминава по общински път в
посока изток, съвпадащ с ул. „Ал.Батенберг". От ОК 208 продължава по Републикански

•"път П-53 Поликраище - Елена до края на регулацията, където е устроен Преливник № 2 и
помпена станция за канални води КПС 2. Помпената станция припомпва каналните води до
начална РШ на Колектор „Гарата", а оттам до РПСОВ за Г.Оряховица, Лясковец й Долна
Оряховица.

Разделната канализация е решена за крайречните квартали, като се полагат две
тръби: за битови води - в оста на улицата; за дъждовни води - в страни от оста на улицата,
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но от страната на реката. Битовата канализация се включва в Главен колектор I, а
дъждовната канализация се зауства в реката.

Канализацията ще се изгради по уличната мрежа и общинските пътища на
територията на с.Първомайци, които са публична общинска собственост.

КПС1 се разполага в УПИ IV - за водоемна зона, кв.102 по плана на с.Първомайци,
който е общинска собственост.

КПС2 се разполага в УПИ XXV - за ПС, кв.61 по плана на с.Първомайци, който е
общинска собственост.

Предвидено е за строителството на главните колектори да се използват двуслойни
гофрирани канализационни тръби с диаметри от Ф 315 мм до Ф 1200 мм. Уличната
канализация ще се изпълни от двойно гофрирани оребрени тръби с диаметри от Ф 315 мм
до Ф 800 мм.

В проекта са предвидени 581 броя сглобяеми ревизионни шахти, 1057 сградни
отклонения, 796 броя улични дъждоприемни шахти.

Общата дължина на канализационната мрежа е 41,6 км, като в това число влизат
главните колектори, уличните канали, отливните канали, тласкателите.

Предвижда се в началото на всеки канален -клон, при всяка вертикална и
хоризонтална чупка, при включване на клоновете, при промяна на профила на канала, при
скокове за избягване на големи наклони и при дълги участъци.

Ревизионните шахти са предвидени сглобяеми. В участъците с големи наклони, с цел
да се избегнат скорости по-големи от допустимите, са предвидени каскадни шахти. Улични
оттоци се предвиждат на уличните кръстовища и на около 70 м по правите участъци.

Сградните канални отклонения се изпълняват задължително от заустването към
сградата.

Канализационното отклонение е част от уличната канализационна мрежа до
ревизионната шахта в имота, която е на 2 м от уличната регулация или в сградата, ако
сградата е разположена на разстояние до 5 м от регулационната линия.

КПС 2 припомпва непреливащото водно количество от Преливник 2 и битовите води
от разделната канализация до първата РШ на съществуващ колектор „Гарата".

Помпената станция е фирмено производство, в която се монтират помпите и
арматурата към тях. Предвидени са две помпи - една работна и една резервна.
Съоръжението се монтира върху подложен бетон, изцяло вкопано в терена.

Площадката на КПС 2 е в общ терен с Преливник 2, който ще се огради с оградна
телена мрежа на бетонови колове. Площадката е между две улици и обслужващ път не е
необходим. Предвидено е районно осветление. КПС 2 се разполага в УПИ XXV - за ПС,
кв.61 по плана на с.Първомайци.

КПС 1 припомпва непреливащото водно количество и битовите води от разделната
канализация в РШ при о.к.90, от където водното количество гравитачно в Гл.клон I.
Помпената станция е фирмено производство, в която се монтират помпите и арматурата
към тях. Предвидени са две помпи - една работна и една резервна. Съоръжението се
монтира върху подложен бетон, изцяло вкопано в терена.

Площадката на КПС 1 ще се огради с телена мрежа на бетонови колове. Предвиден е
обслужващ път до помпената станция и районно осветление.
КПС 1 се разполага в УПИ IV - за водоемна зона, кв.102 по<плана на с.Първомайци.

Проектът предвижда и доизграждане на 6 360 м водопровод, като се използват
полиетиленови тръби с висока плътност РЕНО тип 100 с диаметри от Ф 75 мм до Ф 250 мм
за налягане от 10 атм.
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Инвестиционното предложение попада частично в територията на защитена зона
„Река Янтра" ВО 0000610.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 във връзка с ал.З от
Наредба 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 {Наредба за ОС) инвестиционното предложение подлежи на оценка за
съвместимост. Оценката за съвместимост е извършена и изложена в мотивите на
настоящото решение.

Инвестиционното предложение попада в т.10, буква „б" на Приложение №2 към чл.93
ал 1, т.1 и 2 от ЗООС (ДВ бр.91 от 25.09.2002 г., поел. изм. -ДВ, бр.42/2011 г.) - „обекти с
обществено предназначение, включително строителство на търговски центрове и паркинги".

МОТИВИ:

Х.Характерисгаки 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 е свързано с изграждане на канализация и
доизграждане на водопровод в село Първомайци, община Горна Оряховица.
2. Реализацията на ИП се очаква да бъде локално в рамките на селото. Част от трасето
преминава през пътища, публична общинска собственост, без влияние върху съседните
обекти. Общата дължина на канализационната мрежа се предвижда да бъде 41,6 км.
3. Очаква се благоприятно въздействие върху хората и тяхното здраве, свързано с
намаляване на здравния и екологичен риск след осъществяването на инвестиционното
предложение.
4. Очаква се подобряване на емисионното състояние на водите в р. Янтра в този учасък,
постигане на устойчиво развитие на водната екосистема, повишаване на
самопречистващата й способност, опазване и развитие на биоразнообразието , опазване на
защитените зони и обекти, разположени в близост и най- вече предотвратяване на здравния
риск за населението в района.
5. В резултат на реализация на инвестиционното предложение ще се постигне свеждане до
минимум загубите във водопроводната мрежа.
6. При реализиране на инвестиционното предложение ще бъдат спазени хигиенните норми
за опазване живота и здравето на хората, не съществува вероятност от изтичане на отровни
газове, излъчване на опасна радиация, замърсяване или отравяне на водата и почвата,
неправилно отвеждане на отпадъчни води. Със становище №6227/20.12.2011 г., РЗИ -
Велико Търново допуска реализиране на инвестиционното предложение без да изисква
процедиране с ДОВОС.
7. Предвижда се строителните отпадъци от обекта да се депонират на депо за твърди
битови отпадъци в местността „Бабенец", гр.Горна Оряховица.
8. Не е необходима промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
9. При реализация на предложението не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната
среда.
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П. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо 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. Първомайци, община
Горна Оряховица.
2. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ.
3. Инвестиционното предложение попада частично в 33 „Река Янтра" ВС 0000610.

Ш. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение засяга незначително малка част от защитена зона „Река
Янтра" ВС 0000610.
2. При реализацията на проекта не се очаква значително отрицателно въздействие върху
защитени територии и биоразнообразието в района.
3. Не се очаква да бъдат унищожени, увредени или фрагментирани природни
местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона.
4. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да доведе до
дълготрайно безпокойство или намаляване на популации на видове, предмет на опазване в
защитената зона.
5. Не се предвиждат кумулативни въздействия с други инвестиционни предложения.
6. Предвид естеството на инвестиционното предложение, въздействието може да се

определи като локално.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато
население, включително трансгранични въздействия, същност, големина,
комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. В резултат на реализирането на инвестиционното предложение не се очаква да настъпят
неблагоприятни въздействия върху околната среда.
2. Не се очакват отрицателни въздействия върху чистотата на атмосферния въздух.
3. Ще се приложат мерки за минимизиране на шума по време на строителството,
използвайки шумоизолираши машини и ограничаване на работата в рамките на деня.
4. За да се избегнат инциденти се предвиждат подходящи мерки по време на
строителството. Активното полагане на тръбопроводи в населеното място ще доведе до
известни ограничения на движението, които ще бъдат от временен характер и ще бъдат
осигурени алтернативни маршрути.
5. Не се предвиждат промени, засягащи съседни терени и приспособяване на съседни,
допълнителни терени за нуждите на разглежданото инвестиционно предложение.
6. Реализацията на проекта ще окаже положително въздействие върху хората и тяхното
здраве. Ще се осъществи събиране, отвеждане и заустване на битовите отпадъчни води в
съществуващата РПСОВ на гр. Горна Оряховица, Лясковец и Долна Оряховица, като с това
се отстранява рискът за замърсяване на прилежащи дерета и терени.
7. Генерираните от строителните и изкопните дейности отпадъци ще се депонират на
указано от общината място.
8. Териториалният обхват на въздействие в резултат реализацията на инвестиционното
предложение е ограничен и няма да има трансграничен характер на въздействие при
етапите на изпълнение и експлоатация.
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V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят - Община Горна Оряховица, е уведомил писмено кмета на с.
Първомайци и засегнатата общественост чрез уведомление. Засегнатото население е
уведомено чрез поставяне на уведомлението за инвестиционно предложение на
информационните табла в сградите на кметството и общината. Чрез декларация, кметът на
община Горна Оряховица заявява, че в законоустановения срок няма данни за изразени
устно или депозирани писмени възражения от засегнатата общественост срещу
реализацията на инвестиционното предложение.

Настоягцото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на
изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и
подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на
отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При. промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от
обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят
/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ - В.Търново до 14 дни след настъпване на
измененията.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред министъра на околната
среда и водите и/или пред Административен съд гр.Велико Търново.

Дата: 21.12.2011 г.
гр. Велико Търново

СУВАЖЕ

ИНЖ. ЕЛЕНА ГРИГОРО
Директор на РИОСВ - Велико Търново
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