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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 26.05.2017 г. Решение № СМ-010-
ПР/2017г. на Директора на РИОСВ – Смолян за преценяване на необходимостта от 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за 
инвестиционно предложение: “Преустройство на промишлена сграда в цех за 
производство на екопродукти в УПИ VІ, кв. 91б, гр. Смолян с възложител: Росен 
Бисеров Порязов - 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 29.05.2017 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 29.05.2017г.)
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РЕШЕНИЕ 
№ СМ-010-ПР/2017г. 

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. 6 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 становище на РЗИ – Смолян. 

Р Е Ш И Х: 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за 
инвестиционно предложение: “Преустройство на промишлена сграда в цех за 
производство на екопродукти в УПИ VІ, кв. 91б, гр. 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: Росен Бисеров Порязов,  

Характеристика на инвестиционното предложение: 
Инвестиционното предложение предвижда вътрешно преустройство на 

промишлена сграда в цех за производство на екопродукти в УПИ VІ, кв. 91б, гр. 
Смолян, област Смолян. В новообособения цех ще се изкупуват и преработват 
диворастящи гъби и плодове. Основните технологични процеси, които ще се 
извършват в цеха са: изкупуване и приемане на продукцията; сортиране по видове и 
подреждане в каси; първично съхранение; първична обработка; технологична 
обработка в зависимост от вида на продукта - прясна, охладена, замразена, суха и 
бланширана гъба; шоково замразяване; пакетиране; хладилно съхранение при 
температура -18оС; експедиция. Капацитетът на цеха за екопродукти е около 1000 кг. 
гъби на ден при едносменен и двусменен режим на работа. Обектът е водоснабден от 
съществуващ уличен водопровод и допълнително водно количество не е необходимо. 
Отпадъчните води, формирани от дейността на обекта са включени в 
канализационната мрежа на гр. Смолян. 

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, 
т.7 буква „б“ 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). 
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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 който 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: 
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.)., отстояща на около 1,2 км. 

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 горепосочената защитена зона. 

Съгласно чл.7, ал.2, т.2, буква „б” от Наредбата за ОВОС е проведена 
консултация с РЗИ – Смолян.  

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: 

1. Инвестиционното предложение предвижда вътрешно преустройство на 
съществуващо метално хале в цех за производство на екопродукти в УПИ VІ, кв. 
91б, гр. Смолян, област Смолян.  

2. Съгласно представен технологичен проект в новообособения цех ще се 
изкупуват и преработват диворастящи гъби и плодове. Основните технологични 
процеси, които ще се извършват в цеха са: изкупуване и приемане на продукцията; 
сортиране по видове и подреждане в каси; първично съхранение; първична 
обработка; технологична обработка в зависимост от вида на продукта - прясна, 
охладена, замразена, суха и бланширана гъба; шоково замразяване; пакетиране; 
хладилно съхранение при температура -18оС; експедиция.  

3. Капацитетът на цеха за екопродукти е около 1000 кг. гъби на ден при 
едносменен и двусменен режим на работа.  

4. Съществуващата сграда е присъединена към електроразпределителната 
мрежа и не е необходимо изграждане на нови съоръжения за предоставяне на 
допълнителна ел. мощност.  

5. Съгласно представено становище на „ВиК“ ЕООД – гр. Смолян, с изх. ПТО 
89/13.03.2017г., обектът е водоснабден от съществуващ уличен водопровод и 
допълнително водно количество не е необходимо. Отпадъчните води, формирани от 
дейността на обекта са включени в канализационната мрежа на гр. Смолян.  

6. За реализацията на предложението не се налага изграждане на нова или 
промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Ще се използва 
съществуващия пътен достъп до имота.  

7. По време на строителството на обекта формираните отпадъци (части от 
панели, метални конструкции, строителни , скални и земни маси) ще бъдат 
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третирани, съгласно нормативните разпоредби на действащото законодателство в 
страната. Битовите отпадъци ще бъдат извозвани до регионалното депо. 

8. Инвестиционното предложение не е във взаимовръзка и не се кумулира с 
други предложения с подобен характер в района. 

9. При спазване на предложените от възложителя мерки за ограничаване на 
неблагоприятните въздействия върху околната среда, не се очаква замърсяване и 
дискомфорт. 

10. При реализация на дейността не съществува риск от инциденти при 
стриктното спазване на технологичната дисциплина и изискванията на безопасност 
на труда. 

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 ще се реализира в УПИ VІ, кв. 91б, гр. 
Смолян, област Смолян. Имотът е отдаден под наем на възложителя. 

2. Предложената алтернатива по отношение на местоположението е 
оптимална, предвид наличието на сграда и достъпа до техническа инфраструктура. 

3. Не се предвиждат други дейности, освен предвидените в така заявеното 
инвестиционно предложение. Всички дейности ще се извършват в границите на 
терена, отреден за неговата реализация.  

4. Не се очаква да бъдат засегнати чувствителни зони в близост до обекта или 
санитарно-охранителни зони около водоизточници, както и 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 BG0002113 „Триград-Мурсалица”. 

2. Предвид местоположението (в урбанизирана територия) и характерът на 
предложението, няма вероятност реализацията на инвестиционното предложение 
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 
най-близко разположената защитена зона. 

3. Отчитайки местоположението на инвестиционното предложение спрямо най-
близко разположената защитена зона, характерът на предвидените дейности и 
капацитет, не се предполага генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и 
количества, които да окажат отрицателно въздействие върху природни 
местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-
близко разположената защитена зона, включително и безпокойство на видове. 

4. 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 
процедирани и одобрени до момента планове, програми, проекти и/или 
инвестиционни предложения.  
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ІV. Характеристика на потенциалните въздействия-териториален обхват, 
засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, 
големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

1. Предложението ще се реализира в урбанизираната територия на гр. Смолян 
в обособена производствена зона.

2. Съгласно полученото писмо, с вх.№ КПД-11-232-(5)/16.05.2017г. на РЗИ – 
Смолян, е изразено писмено становище, че при спазване на изискванията на 
действащата нормативна уредба не се очаква възникване на неблагоприятно 
въздействие върху здравето на населението на гр. Смолян. 

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

4. По време на експлоатацията на обекта, при спазване на нормативните 
изисквания и мерки за ограничаване на отрицателните въздействия върху околната 
среда, въздействията могат да се определят като локални, обратими и управляеми. 

5. Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие. 

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

1. Съгласно писмо с вх. № КПД-11-232-(6)/23.05.2017г. на Кмета на Община 
Смолян, обл. Смолян е осигурен обществен достъп до информацията по 
Приложение №2 от Наредбата по ОВОС на интернет страницата и 
информационното табло на общината за период от 03.05.2017 г. – 17.05.2017 г. В 
резултат от осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията няма 
постъпили становища /възражения/мнения и др. от заинтересовани 
лица/организации. 

2. Съгласно писмо с вх. № КПД-11-232-(4)/15.05.2017г., възложителят е обявил 
информацията по приложение №2 от Наредбата за ОВОС за периода от 
28.04.2017г. – 13.05.2017 г. В резултат от осигурения обществен достъп до 
информацията не са постъпвали възражения и/или становища от други 
заинтересовани лица/организации към възложителят. 

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 се спазват разпоредбите на Наредбата за управление на строителните 
отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали в етапа на 
строителството на площадката. Да не се допускат замърсявания с битови и/или 
строителни отпадъци на съседни площи, като генерираните отпадъци се третират 
съгласно нормативните изисквания. 

2. Отпадъците, генерирани при реализацията на предложението да се третират 
съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите 
нормативни актове по прилагането му. 

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.7 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. 
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Ha ocuoeanue un.93, an.8 om 3OOC, Hacmost4omo peueHue ey6u npaeHo deitcmeue, axo e
cpox 5 eoduuu om damama Ha u3daeanemo My He e 3anoqHano oc'bt4ecmBfleaHemo Ha
u Heecm u quoH Homo npednoxen ue.

Peueuuemo Moxe da 6ade o6xaneano qpe3 PHOCB-Cmonsn nped Muxucmbpa Ha
oKonHama cpeda u eodume u/unu nped AduuHucmpamueeu ctd - ep.Cuonnn e 14-dneeeH cpoK om
cuo6t4aeanemo My Ha sauHmepecoeaHume nulla no peda ua AduuuucmpamueHo-npoupcyanHufl
xodexc.

lara:26,05.2017r.

14HX. EKATEPI4 HA rArqXEB
,Qupexmop Ha PnOCB-Cuonsu


