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РЕШЕНИЕ 
№ СМ - 034-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.3, чл.8, т.2, уведомление по чл.10 и чл.40, ал.3 и ал.4 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 не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за 
инвестиционно предложение: „Водоем за спортен риболов”, намиращо се в ПИ 
142005, в землището на с.Михалково, общ Девин, с подобект „Масивно 
водохващане – изграждане на праг на р. Чурековска”, в землището на с. Михалково, 
общ. Девин, обл. Смолянска, 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: „РАЯ-ГХ” ЕООД, с. Михалково, общ. Девин, обл. Смолянска с 
управител Христо Александров Синанев, гр. Смолян, ул. „Величко Профиров” №8, 
тел. 0878 31 55 60.  

 

Кратко описание на инвестиционното предложение:  
Предложението предвижда изграждане на водоем за спортен риболов, 

разположен в имот № 142005, землище с. Михалково (ЕКАТТЕ 48547), общ. Девин, с 
площ около 2,4 дка и средна дълбочина около 1,80 м, с начин на трайно ползване – 
нива. Съоръжението ще се намира непосредствено до р. Въча и в него ще се 
развъжда основно вида - шаран. Захранването с чиста вода ще се осъществява 
посредством масивно речно водохващане с изграждане на праг в коритото на р. 
Чурековска. Корекцията на речното корито на р.Чурековска ще се извърши на около 
87 м преди вливането й в р. Въча, като съоръжението ще е снабдено с: основен 
изпускател (промивен отвор) за промиване на езерото пред водохващането от 
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наслоените утайки; масивен преливник за високи води; рибен проход 
конвенционален басейнов тип за пропускане на рибните видове в реката, 
оразмерен, с екологичен отвор за задължително отводняване на речното корито с 
екологичните водни количества и малка утаечна камера. От камерата посредством 
полиетиленов тръбопровод HD-PE Eco Products „EurоSewer” Dn200/174 мм със 
структурна стена, водата ще се транспортира до водоема. Тръбите ще са вкопани и 
изолирани от външни механични въздействия. По десният бряг на р. Чурековска 
водохващането опира в стръмни и високи скали (използвани като крилни стени), а от 
левия бряг е предвидена бетонова крилна стена с достатъчна височина, която да 
предпазва съществуващите ниви от заливане при преминаване на високи води. 
Тръбопроводът ще преминава по коритото на р. Чурековска и под р. Въча ще 
премине в ст. бет. кожух, вкопан на дълбочина 0,50 м под дъното й и ще се свърже с 
вододайна шахта на брега на рибарника. Постъпващата вода ще запълва водоема 
за отглеждане на риба, а след напълването му ще опреснява водата в него. 
Предвидена е и друга, преливна шахта, която ще контролира както нивото във 
водоема, така и периодичното му промиване. При изграждане на обекта не се 
засягат горски площи. Водните количества, съгласно изготвеното 
прединвестиционно проучване са средно 10-20 л/с (приети 20 л/с) и опресняващо 
такова след напълване на басейна в размер на 5,3 л/с. Изпълнението на 
строителните работи по водохващането и преминаването под р. Въча  ще се 
извършва на етапи, чрез отбиване на водите със строителни диги от речна 
баластра, намиращи се с коритото на реките, като се използват ниските летни води 
на р. Чурековска, както и маловодието на р. Въча при пълнене на яз. „Цанков камък”. 

 

Инвестиционното предложение не попада в обхвата на защитени зони и 

защитени територии. 
 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, „з” от Приложение 
№2 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на 
необходимостта от ОВОС. 
 
 

М О Т И В И : 
 

1. С реализацията на инвестиционното предложение не се очаква значително 
въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, поради 
относително малката площ и локалния мащаб на въздействие. В представената 
информация са разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия 
върху околната среда, а именно: 

 Мерки по време на строителството: 
o определяне на временно депо за почвено- геоложките материали в рамките на 
площадката в т.ч. и за хумуса;  
o определяне на площадки за ремонт и зареждане на техниката с горива и 
горивно-смазочни материали по време на строителството; 
o изпълнение на строителството на масивното водохващане в съществуващото 
корито на р. Чурековска така, че да не се допуска значително намаляване на 
пропускателната й способност и заливане на околните земи; 
o отпадъците по време на строителството и от експлоатацията ще се предават на 
специализирани фирми за обезвреждане. 
o строителните отпадъци и изгребните земни маси ще се извозват на специално 
определени за целта места, посочени от община Девин. 
o постоянен контрол върху изправността на техниката и връзките между 
елементите; 
o изграждане на рибен проход конвенционален басейнов тип за пропускане на 
рибните видове в реката, оразмерен при спазване на всички изисквания на ФАО - за 
ненарушаване на екологичното разнообразие в реката;  
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o изграждане на крилна стена с достатъчна височина, която да предпазва 
съществуващите ниви от заливане при високи води; 
o недопускане унищожаването на растителността на съседни терени. 
 

 Мерки по време на експлоатацията: 
o образуваните отпадъци ще се събират и временно съхраняват разделно в 
специални съдове (контейнери) до предаването им за последващо третиране; 
o ще се предприемат действия за осигуряване на площадката от заливане при 
високи води на реката. 
o няма да се допуска замърсяване на водите на реката и ще се осигури 
нормалната и пропускливост; 
o всички дейности, свързани с работния процес ще се изпълняват при стриктно 
спазване на правилника за безопасност и охрана на труда. 

2. С реализацията на инвестиционното предложение не се засягат интереси на 
съществуващите ползватели. БД ИБР – гр. Пловдив е съгласувала предложението и 
не възразява срещу реализацията му, съгласно издадено разрешително за 
водовземане от повърхностен воден обект №31190012/02.02.2010г. и писмо на 
Община Девин с изх.№ 91-1252-2/01.09.2010г; 

3. Предвид естеството на технологичните процеси, въздействията могат да се 
определят като локални, краткотрайни и временни; 

4. Не се очаква инвестиционното предложение да има трансграничен характер 
на въздействие при преминаването на всички етапи на изпълнение и експлоатация; 

5. Предложението няма да засегне защитени територии и не граничи с такива 
по смисъла на ЗЗТ; 

6. Предложението не попада в обхвата на защитени зони и няма да засегне 
местообитания приоритетни за опазване на защитена зона „Родопи - Западни” за 
хабитатите, която се намира най-близо до площадката. С реализацията му не се 
засягат места на обитание, почивка, хранене и размножаване на животински видове, 
предмет на опазване в защитената зона. 

7. Към момента на издаване на решението няма сведения за получени устно 
или депозирани писмени възражения срещу реализацията на инвестиционното 
предложение по законосъобразност.  

 
 

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 
 
 

1. При започване на строително монтажните работи в срок от две седмици, 
писмено да се уведоми РИОСВ – гр. Смолян; 
2. Да не се допуска замърсяване на площи с горива и смазочни материали. 
Авариралата техника да се ремонтира на специално оборудвани за целта площадки; 
3. При изпълнение на изкопа да не се допуска подкопаване на ската. Изкопните 
дейности да се изпълняват съгласно изготвените проекти; 
4. Всички дейности, свързани с работния процес да се изпълняват при стриктно 
спазване на правилника за безопасност и охрана на труда; 
5. При възникване на аварийни ситуации и природни бедствия, незабавно да се 
информира РИОСВ – Смолян; 
6. Изпълнителят да съгласува с общината площадките за депониране на 
изгребните земни маси. 
7. Да не се допуска увреждане на дървесно-храстова растителност извън 
разпространението на инвестиционното предложение и да не се допуска увреждане 
и унищожаване на животински видове. 
8. Строителните и битови отпадъци по време на етапите на строителство и 
експлоатация да се третират по подходящ начин. Да не се допуска замърсяване на 
реката с отпадъци; 
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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. ЕЛЕН МИНЧЕВ  

Директор на РИОСВ - Смолян  

 

20.09.2010г. 

 

Съгласували: 

 

Съгласувал: 

Нач. Отдел „КОС” – инж. Л. Михтарев –  

Нач. Отдел „ИДЗП” – инж. Ек. Гаджева –  

Изготвил: 

гл. експерт „ПД” инж. Кр. Кондов – 
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