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РЕШЕНИЕ 
№ СМ-029-ПР/2010 г. 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието 

върху околната среда 
 

 

 

 

На основание чл. 81, ал.1, т.2 и чл. 93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за 
опазване на околната среда, чл. 31, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие, 
чл.2, ал.1, т.3 „а” и ал.2, чл.8, т.2, уведомление по чл.10 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, представената писмена документация по Приложение 
№2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда. 

 
 

Р Е Ш И Х: 

 
да се извърши оценка на въздействието върху околната среда  

за инвестиционно предложение: Кариера "Девин". Засегнатата територия от 
дейността се намира в държавен горски фонд ПИ № 500667, 500668, 500714 в 
землището на гр. Девин ЕКАТТЕ 20465, което има вероятност да окаже значително 
отрицателно въздействие върху факторите и компонентите на околната среда, както 
и върху защитена зона „Триград – Мурсалица” за птиците, в чиито граници попада. 

Възложител: "Виастройинженеринг" ООД - гр.Смолян, със седалище 
гр.Смолян, ул."България" №85, ЕИН - 830136003, с управител: инж. Албен Рашков 
Родопманов, пощенски адрес: 4700 гр.Смолян, бул."България" № 85, тел.: 0301/6 32 
58; факс 0301/ 6 81 70; е-mail: viastroу@mbox.contaсt.bg. 
 

Характеристика на инвестиционното предложение:  
Предложението предвижда добив на гранитизирани гнайси. Предвижда се 

средния годишен добив да е 20000м
3 

скални материали. Общата първоначално 
заявена концесионна площ върху, която се предвижда реализацията на дейността е 
73865,9м

2
. Засегнатата територия се намира в държавен горски фонд ПИ № 500667, 

500668, 500714 с обща площ 61842м
2
, в землището на гр. Девин ЕКАТТЕ 20465. 

Останалата част от заявената концесионна площ в размер на 12023,9 м
2
. попада в 

заливаемата площ на „водното огледало” на язовирното езеро на хидровъзел 
„Цанков камък”. След окончателното реализиране на ХВ „Цанков камък” ще бъде 
определена точната концесионна площ. Разработването на кариерата ще става по 
метода „от горе на долу” с височина на работното „стъпало” до 10м. и ъгъл на откоса 
около 65°. Средният диаметър на взривните сондажи ще е 110мм. Дружеството 
притежава удостоверение за търговско откритие № 0134 от 10.07.2009г. на МОСВ с 
площ на находището 53751м

2
. Основните процеси по време на разработване на 
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находището ще са: сондиране - сондажна мобилна апаратура с дизелов двигател; 
взривни работи - взривни вещества в съответствие с бъдещите проекти и 
нормативни изисквания; пробутване – булдозери; товарене – багери; транспорт – 
автосамосвали;  

 
Част от инвестиционното предложение попада в обхвата на защитена зона 

„Триград – Мурсалица” с код BG0002113.  
 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, „а” от Приложение 
№2 на Закона за опазване на околната среда. 
 
 

М О Т И В И : 
 

1. Извършването на оценка на въздействие върху околната среда на 
инвестиционното предложение е наложително, тъй като с нея ще се определят 
степента на въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, 
мерките за ограничаване, предотвратяване и възможно най – пълно отстраняване 
на неблагоприятните последствия от осъществяването на предложението при 
отчитане на актуалното състояние на околната среда в конкретния район; 
2. С реализацията на инвестиционното предложение върху голяма площ се очаква 
значително въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, а 
именно: 

 Съществува риск от постоянно замърсяване на атмосферния въздух с 
неорганизирани емисии от взривните и добивните дейности; 

 Ще се генерират големи количества промишлен отпадък от откривката, който ще 
създава условия за допълнително влошаване на качеството на атмосферния 
въздух;  

 Необратимо изменение на ландшафта в района (значителни промени в 
растителния, почвения и геоложкия компонент); 

 Реализирането на предложението предполага изсичане на значителна площ 
дървесна и храстова растителност и унищожаване или трайна фрагментация на 
местообитания или популация на видове; 

 Съществува риск от замърсяване на почвите и водите от големи количества 
горивни и смазочни материали, използвани при работата на едрогабаритна 
строителна и сондажна техника. 
3. Предложението е в съседство с други процедирани предложения (Хидровъзел 
„Цанков камък” и изместване на път „Девин – Михалково”), които заедно ще 
създадат кумулативен ефект и ще окажат значително отрицателно въздействие 
върху компонентите и факторите на околната среда;  
4. Степентта на въздействие върху местообитанията и популациите, предмет на 
опазване в защитените зони се очаква да бъде значителна в териториалния обхват 
на инвестиционното предложение и зоната, като цяло; 
5. Съгласно представената информация реализиране на ИП добив на строителни 
материали – гранитизирани гнайси, от находище “Девин” предполага дълготрайни 
комбинирани отрицателни въздействия върху защитена зона „Триград – Мурсалица” 
с код BG0002113; 
6. Възможно е негативно повлияване върху благоприятното природозащитно 
състояние на местообитанията и видовете, които се опазват в защитена зона 
„Триград – Мурсалица”. В резултат от вероятното отрицателно въздействие е 
възможно нарушаване на благоприятния природозащитен статус на 
местообитанията или видовете, предмет на опазване в зоната; 
7. По време на реализацията на инвестиционното предложение находище “Девин” 
е възможно безпокойство на животински видове, предмет на опазване в зоната, 
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което би могло да доведе до промяна на видовия състав, числеността и плътността 
на популациите им. 
 

У К А З А Н И Я : 

 

Поради изброените мотиви, е необходимо да се извърши Оценка за 
съвместимост (ОС) с предмета и целите на опазване на защитена зона „Триград – 
Мурсалица " с код BG0002113 за инвестиционно предложение за находище “Девин” 
в землището на гр. Девин, община Девин, област Смолян. Възложител: 
“Виастройинженеринг” ООД, гр. Смолян, бул. “България” № 85. 
 

На основание чл. 23, ал. 2 от Наредбата за ОС поставям следните условия и 

изисквания към обхвата и съдържанието на Доклада по ОС: 

 
Оценката за съвместимостта  на инвестиционното предложение с предмета и 

целите на опазване на защитена зона „ Триград – Мурсалица ” с код BG 0002113 да 
се представи под формата на Доклад, чиято структура да е съобразена с 
изискванията на чл. 23, ал. 2 от Наредбата за ОС.  

При определянето на степента на въздействие на обекта да бъдат 
съблюдавани критериите на чл. 22 от същата. Изводите да бъдат направени на база 
количествени оценки за очакваните загуби или влошаване на състоянието на 
местообитания (площ) и видове (численост и плътност на популациите), предмет на 
опазване в защитената зона, разгледани в контекста на представеността на 
местообитанията/видовете в тази зона и в мрежата от зони като цяло.  

При изготвяне на Доклада по ОС за въздействието върху защитената зона да 
бъде включена информация, съдържаща следното: 

1. Анализ на възможните значителни въздействия върху обектите на защита в 
зоната и отчитане на кумулативния ефект от вече изградени, процедирани 
или очаквани инвестиционни  предложения. 

2. Да се направи оценка, анализ и прогноза на видовете земи, които ще бъдат 
засегнати или увредени от изграждането на обекта; да се оцени 
фрагментацията на местообитанията; 

3. Да се направи оценка, анализ и прогноза на типовете хабитати (от 
Приложение 1 на ЗБР), които ще бъдат засегнати; Да се изчисли процента на 
загубената площ от дадените местообитания спрямо площта на 
местообитанието в защитената зона или в мрежа като цяло. 

4. Описание на редки и застрашени растителни и животински видове, чиито 
местообитания ще бъдат засегнати, както и прогнозна оценка на степента на 
въздействие върху тях; времетраене на безпокойството на видовете; 

5. Да бъдат предложени и оценени конкретни смекчаващи/компенсиращи 

мерки за намаляване и отстраняване на възможните отрицателни 

въздействия от реализацията на инвестиционно предложение, които да 
отразяват спецификата на зоната, предмета на опазване в тях и 
характеристиките на инвестиционното предложение.  

6. Да бъдат предложени и оценени алтернативни варианти по смисъла на §3, 
т.7 от допълнителните разпоредби на Наредбата за ОС.  

7. Да се предложат мерки за мониторинг и контрол при осъществяване на 
инвестиционно предложение. 

 

Изисквания към експертите изготвящи оценката на степента на въздействие на 

защитенитета зони: 
- Оценката за съвместимостта на инвестиционното предложение с предмета и 

целите на опазване на защитените зони следва да се възложи на експерти в  
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- областта на ботаниката и зоолгията. Експертите да отговарят на 
изискванията на чл. 9, ал. 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 ДВ. бр. 
73/2007. 

Докладът по ОВОС да се изготви съгласно условията и реда на Глава трета от 
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху 
околната среда. 
 

Настоящото 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, гр. Смолян до 1 месец след настъпване на 

измененията.  

Решението може да бъде оспорено в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на 

околната среда и водите по реда на чл.81, ал.1 от АПК или в 14 – дневен срок пред 

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

ИНЖ. ЛЮБОМИР МИХТАРЕВ  

За Директор на РИОСВ – Смолян, съгласно 

Заповед №РД-53/20.01.2010г. 

 

 

Дата: 12.08.2010 г. 

 


