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РЕШЕНИЕ 
№ СМ-008-ПР/2011г. 

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.3, чл.8, ал.1, т.2, чл.40, ал.3 и ал.4, уведомление по чл.10 и 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 /Наредбата по ОВОС/. 
 
 

Р Е Ш И Х: 
 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за 
инвестиционно предложение: „Оформяне на част от речното корито на р. Елховска, 
граничещо с хотелски комплекс „Викторио”, 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: ЕТ „Викторио – Здравко Дурев”, ул. „Хр. Ботев” №18, гр. 
Рудозем, тел. 0306-53161, email: durev_86@abv.bg 

Кратко описание на инвестиционното предложение:  

Предложението предвижда изграждане на постоянен праг за водно огледало 
на р. Елховска до х-л „Викторио“. Обекта е в регулационните граници на гр. Рудозем 
на р.Елховска с следните координати: т.I – 41°29’01.7594”N и 24°50’44.1661”E; т.II – 
41°29’01.1094”N и 24°50’44.8126”E на кота 687,55. В разглеждания участък има 
изградени подпорни стени, които в следствие на проливните на дъждове през 
последните години и формиралите се високи вълни, фундаментите им са се 
оголени. С проекта ще се даде решение за изграждане на съоръжение за защита на 
целостта на подпорните стени в коригирания участък на реката. Хидравличния праг 
се предвижда да се оформи от монолитен бетон. С дънния праг ще се укрепи 
речното дъно и също ще се изгради от монолитен бетон. В прага се предвижда да се 
изгради рибен проход съгласно изискванията на Приложение №7-13 към „Плана за 
управление на речните басейни в Източнобеломорски район“. Рибния проход ще е с 
височина 1,2м и ще спомогне за свързването на горно водно ниво пред прага и 
долно водно ниво след него. Изпълнението на строителните работи ще се извърши 
изцяло в коритото на реката и няма да е необходимо отнемане на обработваеми 
площи. Строителството на хидравличния праг, рисбермата и дънния праг ще се 
изградят на един етап. 
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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. 
 

І. М О Т И В И : 

1. Предложението ще се реализира в регулационните граници на град Рудозем. В 
представената информация са разгледани мерки за намаляване на отрицателните 
въздействия върху околната среда, както по време на строителството така и по 
време на експлоатацията на съоръжението; 
2. Работните проекти, инженерно-хидроложкия, инженерно-геоложкия доклади и 
геодезическото заснемане за строителството на хидравличния праг, рисбермата и 
дънния праг са съобразени с нормативните изисквания; 
3. С реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение ще се 
предпазят инфраструктурните съоръжения по реката, а така също и ще се 
стабилизира и подобри режима на подпочвените води в реката; 
4. Реализацията на предложението ще се извърши изцяло в сервитута на водно  
тяло р.Елховска, десен приток на р.Арда в регулацията на гр. Рудозем; 
5. Не се очаква инвестиционното предложение да има трансграничен характер на 
въздействие; 
6. Съгласно становище на БД ИБР - Пловдив с изх. №РД-11-66/09.05.2011г. 
осъществяването на инвестиционното намерение е възможно след издаване на 
разрешително за ползване на воден обект съгласно чл.46 от Закона за водите. 
7. Със свое становище с изх. №2474/27.06.2011г. РЗИ - Смолян счита, че 
предвидените дейности при строителството и експлоатацията на инвестиционното 
предложение няма да създадат риск за човешкото здраве и не възразява срещу 
реализацията му;  
8. След анализ на представената информация може да се направи извод, че 
степента на въздействие върху местообитанията и популациите, предмет на 
опазване в най-близко разположената защитена зона „Циганско Градище” с код BG 
0000372, определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за хабитатите, 
няма вероятност да е значителна.  
9. Реализирането на инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до 
дълготрайно и необратимо въздействие върху видовия състав на характерната дива 
флора и фауна, предмет на опазване в защитена зона „Циганско Градище”, 
респективно до намаляване на числеността и плътността на популациите и на 
видовете растения и животни предмет на опазване в зоната. 
10. Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитени 
територии, съгласно Закона за защитените територии.  
11. Към момента на издаване на решението няма сведения за получени устно или 
депозирани писмени възражения срещу реализацията на инвестиционното 
предложение по законосъобразност; 
 

ІІ. СЪГЛАСНО ЧЛ.8, АЛ.1, Т.6 ОТ НАРЕДБАТА ПО ОВОС, РЕАЛИЗАЦИЯТА НА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДА СЕ ИЗВЪРШИ ПРИ СПАЗВАНЕ НА 

СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ И МЕРКИ: 

 
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 
извън коритото на реката; 
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3.     Да се създаде организация за контрол на площадките за съхранение на 
материалите и техническото състояние на машинния парк с цел недопускане 
аварийни разливи на масла и горива; 
4. При възникване на аварийни ситуации и природни бедствия, незабавно да се 
информира РИОСВ – Смолян; 
5. 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; 
6. Да не се допуска замърсяване на прилежащите територии със строителни, 
битови и други отпадъци, вкл. депониране на земна маса; 
7. Да се предприемат мерки за предотвратяване замърсяването на речното 
корито с геоложки материали по време на строителните работи; 
8. Да се вземат мерки за недопускане появата на ерозионни процеси; 
9.    Транспортирането на инертния материал да се извършва със специално 
оборудван транспорт, като не се създават предпоставки за запрашаване и 
разпиляване; 
 

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. 

 
 
 

Дата на издаване: 

30.06.2011г. 

 

ИНЖ. ЛЮБОМИР МИХТАРЕВ  

За Директор на РИОСВ – Смолян, 

съгласно Заповед №РД-

53/20.01.2010г. 

 

 


