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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 22.08.2017 г. Решение № СМ-028-
ПР/2017г. на Директора на РИОСВ – Смолян за преценяване на необходимостта от 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за 
инвестиционно предложение: „Производство на пелети“ в УПИ III - „За 
дървопреработване и пелетна фабрика“ (ПИ 928.80, ПИ 928.81и ПИ 928.82), кв.200 
по плана на гр.Смолян, кв.Устово, община Смолян с възложител: „ЕКО ФОРЕСТ 
ГРУП” ЕООД, ул.’’Петър Берон”№11, гр. Смолян, обл. Смолян с ЕИК 202102739 - 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 22.08.2017 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 22.08.2017г.)
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РЕШЕНИЕ 
№ СМ-028-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: „Производство на пелети“ в УПИ III - „За 
дървопреработване и пелетна фабрика“ (ПИ 928.80, ПИ 928.81и ПИ 928.82), кв.200 
по плана на гр.Смолян, кв.Устово, община 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: „ЕКО ФОРЕСТ ГРУП” ЕООД, ул.’’Петър Берон”№11, гр. Смолян, 
обл. Смолян с ЕИК 202102739. 

Характеристика на инвестиционното предложение: 
Инвестиционното предложение предвижда производство на пелети в границите 

на УПИ III – „За дървопреработване и пелетна фабрика“ (ПИ 928.80, ПИ 928.81 и ПИ 
928.82), кв. 200 по плана на гр.Смолян, кв.Устово, община Смолян. Производството 
на пелети ще се извършва в едноетажна сграда, предвидена за изграждане в в ПИ 
67653.928.82, гр.Смолян, община Смолян с обща застроена площ 340 кв.м. За 
производството на дървесни пелети ще се използва горска биомаса и биомаса от 
дървообработващата промишленост при преработката на различни дървесни 
видове. Производството на пелети включва следните процеси: - получаване, 
сортиране и съхранение на суровината; раздробяване до частици с размери 2-25 
mm; изсушаване до влажност около 10%; фино смилане до частици с размери 1-3 
mm; производство на пелети - пелетиране чрез пресоване; охлаждане и опаковане; 
складиране и експорт на пелетите. Не се предвижда изграждане на нова техническа 
инфраструктура, тъй като обектът е разположен в съществуваща производствена 
зона на гр.Смолян и има изградена съществуваща такава. 

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, 
т.11 буква „б“ – инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на 
отпадъци (невключени в приложение №1) и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, 
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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 който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, 
се намира извън границите на защитени територии по смисъла на Закона за 
защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на 
Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е 
BG0001030 „Родопи-Западни” 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.), отстояща на около 6,63 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 горепосочените защитени зони. 

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 производство на пелети  в 
границите на УПИ III – „За дървопреработване и пелетна фабрика“, кв. 200 по плана 
на гр.Смолян, кв.Устово, община Смолян. Общата застроена площ ще е 340 кв.м на 
един етаж. В границите на имота има съществуващи сгради и дървопреработващ 
цех, с които настоящото предложение е във взаимовръзка. За функционирането на 
настоящия обект ще се използват санитарно - битовите помещения и други 
обслужващи и технологични помещения от сградата на дървопреработващия цех. 
Видовете производства са технологично обвързани и са в рамките на един 
урегулиран поземлен имот, тъй като за производстото на пелети ще се използват и 
отпадните трици и други изрезки, получени при обработката на дървесината чрез 
рязане.  

2. Новата сграда ще се изпълни от метална конструкция. Сградата ще включва 
едно цяло помещение, в което е разположена производствената линия. В халето ще 
се обособи помещение за машинен оператор - смяна, който ще следи процеса. 
Предвижда се и изграждане на метален навес на север от сградата за производство 
на пелети за покриване на част от технологичното оборудване и складиране на 
материали.  

3. Изкопните работи ще са с дълбочина до 1м. за изграждане на фундаментите 
на сградата и не се предвижда използването на взрив при строителните работи. 

4. За производството на дървесни пелети ще се използва горска биомаса и 
биомаса от дървообработващата промишленост. Ще се преработват предимно: 
клони и вършина, маломерна и нестандартна обла маса, стърготини и трици - 
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отпадъчен продукт с размери 1-2 mm, получен при обработката на дървесината чрез 
рязане; талаш - отпадъчен продукт от абрихт и щрайхмус с размери 3-20 mm; капаци 
- крайните дъски при бичене на трупи; изрезки - получавани при заръбване на янове; 
дървесни отпадъци - смес от стърготини и по-едри дървени парчета. Началната 
влажност ще е около 60%. Крайна влажност на материалите от надробена 
дървесина ще е 12%.  

5. Производството на пелети от получаване на суровината до крайния продукт 
опаковани пелети включва следните дейности:  

 получаване, сортиране и съхранение на суровината;  
 Раздробяване до частици с размери 2-25 mm;
 Изсушаване до влажност около 10%;  
 Фино смилане до частици с размери 1-3 mm;  
 Производство на пелети - пелетиране чрез пресоване;  
 Охлаждане и опаковане;  
 Складиране и експорт на пелетите.  
6. Цехът за пелети ще бъде с производствен капацитет 500 кг/час. Годишният 

производствен капацитет ще бъде 1008 т/г. 
7. За отвеждане на праха, получен при финото смилане на частиците, 

пакетирането и охлаждането на пелетите ще се изгради прахоуловителна система, 
като в нея ще се отвеждат праховете от финото смилане и отсятата фракция от 
охладителната система. 

8. Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура – 
транспортна, енергийна, комуникационна, тъй като обектът е разположен в 
съществуваща производствена зона на гр.Смолян, където  има изградена такава. 

9. Генерираните строителни и битови отпадъци ще се третират съгласно 
действащото екологично законодателство. 

10. При стриктно спазване на предложените мерки за ограничаване на 
въздействията върху околната среда, при строителството и експлоатацията на 
обекта не се очаква значително замърсяване и дискомфорт на околната среда. 

11. 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. Предложението ще се реализира в границите на УПИ III – „За 
дървопреработване и пелетна фабрика“ (ПИ 928.80, ПИ 928.81 и ПИ 928.82), кв. 200 
по плана на гр.Смолян, кв.Устово, община Смолян. Производството на пелети ще се 
извършва в едноетажна сграда, предвидена за изграждане в ПИ 67653.928.82, 
гр.Смолян, община Смолян, с обща застроена площ 340 кв.м. Имотът е собственост 
на възложителя, съгласно предоставен документ за собственост.

3. Предложената алтернатива е оптимална по отношение на собствеността на 
имота, взаимовръзката на предложението със съществуващите в имота обекти, 
използване на съществуващата инфраструктура и условията за реализиране на 
инвестиционното предложение. 

4. С инвестиционното предложение не се засягат 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. 

5. Не се очаква да бъдат засегнати обекти от културното наследство при 
строителството и експлоатацията на обекта. 
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6. 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. Реализацията на инвестиционното предложение не попада в обхвата на 
защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, 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 BG0001030 „Родопи-Западни“. 

2. Отчитайки местоположението и характерът на предложението, както и 
характера на засегнатата територия, няма вероятност да бъде нарушен 
благоприятния природозащитен статус на местообитанията или видовете, предмет 
на опазване в близко разположената защитена зона. 

3. Възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими 
и в тази връзка не се очакват значителни негативни въздействия, като дълготрайно 
и значително по степен безпокойство на видовете, предмет на опазване в близката 
зоната, по време на строителството и експлоатацията на обекта.  

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 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.№ 2018/14.08.2017г. на РЗИ – Смолян, при 
спазване на действащата нормативна уредба, изграждането и експлоатацията на 
обекта няма да окажат значително въздействие върху населението и човешкото 
здраве.  

2. Териториалният обхват на въздействие на инвестиционното предложение 
ще бъде ограничен и локален в рамките на разглежданите имоти. 

3. При стриктно спазване на изискванията на екологичното законодателство и 
заложените мерки не се очаква неблагоприятно въздействие върху компонентите и 
факторите на околната среда. 

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

5. По време на експлоатацията на обекта, въздействията могат да се 
определят като локални, обратими и управляеми. 

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

1. Съгласно писмо с вх. № КПД-11-526-(3)/14.08.2017г. на Община 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 
26.07.2017 г. – 08.08.2017 г. В резултат от осигурения 14-дневен обществен достъп 
до информацията няма постъпили възражения/мнения и др. от заинтересовани 
лица/организации. 

2. Съгласно писмо с вх. № КПД-11-526-(5)/18.08.2017г., възложителят е обявил 
информацията по приложение №2 от Наредбата за ОВОС на сайта на фирмата 
(eco-forestgroup.com) за период от 25.07.2016г. – 09.08.2017г. В резултат от 



ocilrypeHilrr 14-gHeaeH o6qecraeH Aocrbn Ao nnQopuaqunra HEMa nocrbnilnil
Bb3paxeHvnlvr,enwa il Ep. or 3ailHTepecoBaHr nrqa/opraHn3aq t 

'.
3. B cpoxa Ha o6cerrBaHero I KbM Hacroer{r4F MoMeHT e PI/OCB - CruoncH He ca

nocTbnBanil Bb3paxeHilfl cpeu-ly peanil3al-JvATa Ha npetrnoxeHileTo.

nPu u3nbnHEHhE HA CAEEH]4TE YCflOBl4fl:
1. t-lo BpeMe Ha crpor4Te.ncrBoro il eKcn.noarayflTa sa o6exra, Aa ce cna3Bar

A3t cRBaHAAra Ha 3axona 3a qilcrorara Ha aruoc$epnnn Bb3rqyx 14 noE3aKoHoBr4Te
HOpMaTIBHil aKTOBe nO np[naraHero My.

2. Aa He ce ,qonycKa HepernaMeHT[paHo 3aMbpcnBaHe c ornaAbqil. OopuupaHrre
orna4bqil Aa ce rperilpar cuo6paeno r3ucKBaHtaHTa Ha gefrcrBalrlara HopMarrBHa
ypeg6a.

3. Bcyr.{xil 4eilHocrr, cBbp3aHil c r4HBecrilLI4oHHoro npeAnoxeHile Aa ce il3BbpuJBar
B rpaHnllilTe Ha ilMoTa r ,qa He ce AonycKa 3aMbpcqBaHe Ha cbceAHil TepilTop]414.

4. Aa He ce AonycKa 3aMbpcnBaHe Ha noL{Brre r peL{Horo Kopr4To Ha p. ERna, c
KoFTo o6exra rpaHilqil.

5. Ea ce BoAt4 orqerHocr Ha orna4bqure (rpnqr4, TaflaLU, r,13pe3Kl'r, Ma[uilHHr4 Macfla,
a6cop6eHrr r Ep.), cbrnacHo r43hcKBaHunra Ha Hapeg6a Ns112014r. 3a petra v
oOpasqrare, no Kor,lTo ce npepocraan un$opMaqhn aa 4erinocrnre no ornag'bqr1Te, KaKTo

h peAa 3a BofleHe xa ny6nnvHil perilcrpt4.
6. l-1pe4ra BbBex(qaHe B eKcnfloarallile Ha o6exra, Aa ce noga,qe 3aflBneHfie B

PI/OCB Cruonsu 3a il34aBaHe Ha PermcrpaqroHeH ,qoKyMeHT 3a gefinocrr no
TperilpaHe Ha ornagbL{r4, cbrnacHo r43r4cKBaHhFTa Ha .rn.35, an.2 t.3 or 3axoHa ea
ynpaBneHile Ha ornagbllure (AB, 6p.53 or 13.07.2012r. I43M u ,qon. 5p.105 or
30.12.2016r.).

Hacronu.loro peueHlre ce orHacg caMo 3a KoHKperHo 3acBeHoro npeAnoxeHh e n B nocoqeHhfl My

Kanaqlrer. Hacronqoro peueHlle He orMeH, 3agrnxeHrFTa Ha Br3noxuTenc 3a H3nEnHeHhe Ha u3rcKBaHr4qra
na 3axoua 3a ona3BaHe Ha oKonHara cpeaa /3OOC| u ppyru cneLlranHu 3aKoHvr H noA3aKoHoBl4 HopMarhBHr4
aKToBe H He Moxe Aa cnyxu Karo ocHoBaHHe 3a ornaAaHe Ha orroBopHocrra cbrflacHo Aeicreaulara
HopMarhBHa ypeg6a.

Ha ocHoBaHHe sn.93, an.7 or 3OOC npr npoMf,Ha Ha Br3noxrTenc, Ha napaMerpure Ha

rHBecrhLp4oHHoro npe.qroxeHhe ufiv Ha HfKot4 or o6crogrencrBara, nph Kohro e t43AaAeHo Hacroguloro
peuJeHue, Br3noxhrenf,T nnu HoBl4f,T Bb3roxl4rerr rpn6ea cBoeBpeMeHHo Aa yBegorur P[,1OCB, rp, CtuonrH.

[1pu xoxcrarupaHe Her3nbrHeHl4e Ha ycrloBr4rra h MepKhre B peueHhero, BHHoBHI4Te rrqa Hocrr
orroBopHocr no qr, 166,r.2 or 3axona 3a ona3BaHe Ha oKonHara cpe.qa.

Ha ocHosaHue qn.93, an.8 or 3OOC, Hacroculoro peueHre ry6u npaeno geicrere, aKo B cpoK 5 roAunu
oT AaTaTa Ha ,r3AaBaHero My He e 3anoqHaro ocrulecTB9BaHero Ha HHBecrHqHoHHoro npeAnoxeHlre.

PeureHuero Moxe ,qa 6uAe o6xanBaHo qpe3 Pl4OCB-CuoneH npeA Muxrcrupa Ha oKorrHara cpeEa h

Bogxre nlunu npep AguunrcrparhBeH crp - rp.Cuonan e 14-gHeaeH cpoK or cuo6ulaBaHero My Ha

3aHHrepecoBaHure nt,rqa no pega na AgutrHucrparlrBHo-npoqecyanHue KoAeKc.

ДaTa:22.08.2017「

ИHЖ.EKATEPИ HA「AДЖEBA
Дυρeκ
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