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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 
 

  МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 
 
РРЕЕГГИИООННААЛЛННАА  ИИННССППЕЕККЦЦИИЯЯ  ППОО  ООККООЛЛННААТТАА  ССРРЕЕДДАА  ИИ  ВВООДДИИТТЕЕ  --  ССММООЛЛЯЯНН 
 гр.Смолян,ул.”Дичо Петров”№16, Директор 0301/ 60113, Офис-0301/ 60100, Превантивна дейност-60114, Fax: 0301-60121, 

http://riewsm.my.contact.bg Е-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg; kondov@mbox.contact.bg  

 
 

РЕШЕНИЕ  
№ СМ-013-ПР/2009г. 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието 

върху околната среда 

 

 

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал.1 и 

чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда, във връзка с чл.31 от Закона за биологичното разнообразие, чл.2, ал.2 и 

чл.40, ал.3 и ал.5 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 (ПМС № 201/2007г.) 

 

 

Р Е Ш И Х: 

 
да се извърши оценка на въздействието върху околната среда  

за инвестиционно предложение: „Ваканционно селище” 

местоположение: намиращо се в ПИ № 012018,  в м. „Горно Поляне”, землището на 

с. Смилян, общ. Смолян, обл. Смолянска,  

възложители: Борислав Славчев Славчев, ул. „Васил Левски” №37 и Севда Славчева 

Хашъмова, ул. „Васил Дмитров” №44, с. Смилян, общ. Смолян, обл. Смолянска, тел. 03026-

2111 
характеристика на инвестиционното предложение: Предвижда се изграждане на 

”Ваканционно селище”,  намиращо се в ПИ № 012018,  в м. „Горно Поляне”, землището на с. 

Смилян, общ. Смолян, обл. Смолянска с обща площ 2928 м
2
. Селището ще  включва 

двуетажни сгради със следните показатели - максимална височина – до 7 м., озеленена площ 

- 50%, максимална плътност на застрояване до 20%, Кинт 0,8. Застроената площ ще е около 

848м
2
, и разгъната застроена площ около 2280м

2
. Обектът ще включва и обслужваща 

инфраструктура към него – водопровод, канализация, пречиствателно съоръжение. 

Транспортното обслужване ще се осъществи по отклонение от съществуващ път–с. Смилян–

гр. Рудозем.  

 

Предложението попада в обхвата на защитена зона „Родопи – Западни” с код 

BG0001030, определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за хабитатите. 
 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 12, „в” от Приложение №2 на 

Закона за опазване на околната среда. 
 

 

М О Т И В И : 
 

1. Територията, която ще бъде засегната попада в границите на защитена зона „Родопи - 

Западни” с код BG0001030,  определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ ЕЕС за 
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хабитатите от екологична мрежа НАТУРА 2000. Реализацията на инвестиционното 

предложение предполага трайно увреждане на природни местообитания и местообитания на 

видове, предмет на опазване в зоната.  

2. Инвестиционното предложение има вероятност да окаже значително отрицателно 

дълготрайно въздействие върху защитена зона „Родопи - Западни”, включително и 

увреждане /унищожаване/ на ключови елементи в зоните – почви, растителност и 

животински свят. 

3. Степента на въздействие върху местообитанията и популациите, предмет на опазване 

в защитената зона ще бъде значителна в териториалния обхват на инвестиционното 

предложение и зоната като цяло, както по време на строителството, така и по време на 

експлоатацията и поддръжката на обекта. 

4. Реализирането на плана предполага увеличаване на антропогенното „натоварване на 

територията” (силно урбанизиране) и въздействие върху околната среда.  

5. Съществува обективна вероятност за фрагментация и унищожаване на природни 

местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в зоната в следствие на 

строителните работи. 

6. Инвестиционното предложение с обща площ 2928 м
2
 се намира  в ивица от двете 

страни на р. Арда. Реализацията му заедно с намиращите се в близост  други инвестиционни 

предложения ще предизвикат кумулативни въздействия върху защитената зоната.  

7. По време на строителството и по време на експлоатацията на инвестиционното 

предложение е възможно безпокойство на животински видове, предмет на опазване в зоната. 

 

Указания : На основание чл.31 , ал.4 от ЗБР и чл.34, ал.1 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 (Наредбата за ОС), оценката за степента на въздействие върху 

защитената  зона  да се представи под формата на приложение към доклада по ОВОС, като 

неразделна част от него.  
Поставям следните изисквания към обхвата на оценката по чл. 21 от Наредбата за ОС за 

степента на въздействие върху защитената зона: 

1.  Да се направи описание и анализ на характеристиките и кумулативното въздействие на 

други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения, съществуващи и/или в 

процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценяваното инвестиционно 

предложение могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитената зона; 

2.  Да се направи описание на елементите на инвестиционното предложение, които 

самостоятелно или в комбинация с други планове, програми и проекти/инвестиционни 

предложения биха могли да окажат значително въздействие върху защитената зона или 

нейните елементи; 

3.  Да се направи описание на защитената зона, местообитанията, видовете и целите на 

управление на национално и международно ниво и тяхното отразяване (отчитане) при 

изготвянето на инвестиционното предложение; 

4.  Да се направи описание и анализ на вероятността и степента на въздействие на 

инвестиционно предложение върху предмета и целите на опазване на защитената зона, 

включително: 

а) да се проучат типовете природни местообитания в площадката и в съседство; 

б) проучване наличието на местообитанията и популации на видове предмет на опазване на 

защитената зона в границите на площадката и в съседство; 

в) описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение върху типовете 

природни местообитания и видовете - предмет на опазване в защитената зона; 

г) описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение върху целостта на 

защитената зона с оглед на нейната структура, функции и природозащитни цели (загуба на 

местообитания, процент на увредени природни местообитания спрямо общата им площ в 

зоната, фрагментация, обезпокояване на видове, нарушаване на видовия състав, химически, 
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хидроложки и геоложки промени и др.) както по време на реализацията, така и при 

експлоатацията на инвестиционното предложение; 

5.  Да се дадат предложения за смекчаващи мерки, предвидени за предотвратяване, 

намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от осъществяване на 

инвестиционното предложение върху защитената зона и определяне на степента им на 

въздействие върху предмета на опазване на защитените зони в резултат на прилагането на 

предложените смекчаващи мерки; 

6.  Да се разгледат алтернативни решения и оценка на тяхното въздействие върху 

защитената зона, включително нулева алтернатива; 

7.  Да се приложи картен материал с местоположението на обектите/трасетата на 

инвестиционното предложение спрямо защитената зона и нейните елементи; 

8.  Да се даде заключение за вида и степента на отрицателно въздействие съобразно 

критериите по чл. 22 Наредбата за ОС; 

9.  Да се посочи наличие на обстоятелства по чл. 33 ЗБР и предложение за конкретни 

компенсиращи мерки по чл. 34 ЗБР - когато заключението по т. 8 е, че предметът на опазване 

на съответната защитена зона ще бъде значително увреден от реализирането и 

експлоатацията на инвестиционното предложение и че не е налице друго алтернативно 

решение; 

10. Да се внесе информация за използваните методи на изследване, времеви обхват на 

полевите проучвания, методи за прогноза и оценка на въздействието, източници на 

информация, трудности при събиране на необходимата информация; 

11. Да се внесат документите по чл. 9, ал. 2 и 3 от Наредбата за ОС. 

Съгласно чл. 23, ал. 3 от Наредбата за ОС възложителят и експертите, изготвящи доклада, 

могат да провеждат консултации с басейновата дирекции (БД), с Изпълнителната агенция по 

околна среда (ИАОС), както и с други централни и регионални органи и техните 

специализирани структури, с научни институции/организации, резултатите от които се 

прилагат към доклада по ал. 2. 

Съгласно чл. 34. ал. 1 от Наредбата за ОС, оценката по чл. 21 се извършва от експертите по 

чл. 9 въз основа на критериите по чл. 22, които да притежават следната компетентност: 

 Експерт(и) по опазване на бозайници от Приложение № 2 на ЗБР и техните 

местообитания 

 Експерт(и) по оценка и опазване на природни местообитания от Приложение 

№ 2 на ЗБР 

 
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, гр. Смолян до 1 месец след настъпване на измененията. 

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред Министъра на околната среда и водите по 

реда на чл.81, ал.1 от АПК или в 14 – дневен срок пред Окръжен съд, гр. Смолян/Административен съд  

гр.Смолян по реда на чл.145, ал.1 от АПК. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Дата: 09  март  2009 год. Директор РИОСВ – Смолян: 

 инж. Илия Спилков 
 


