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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ СМ – 01/2010 год. 
 
за презаверяване на решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) 

 
На основание чл. 99, ал. 9 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 22а, ал. 

4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда (НУРИОВОС) и представена писмена документация по чл. 22а, ал. 2 от 
НУРИОВОС 
 

Р Е Ш И Х: 
 
презаверявам Решение по ОВОС № 02-01/2004г. на Директора на регионалната инспекция 
по околната среда и водите - Смолян за инвестиционно предложение за одобряване 
осъществяването на инвестиционно предложение: “МВЕЦ „Црънча” №1 и №2 на р.Доспат в 
землището на с.Црънча, общ. Доспат, обл. Смолянска”, с възложител Тодор Георгиев Димов, 
гр. Благоевград, с настоящ адрес: гр. Благоевград, ул.”Крали Марко”№8-Б, ет.6, ап.18. 

 
Поради следните мотиви:  
1. Не са настъпили и не се предвиждат изменения в инвестиционното предложение, за 

което е постановено цитираното Решение по ОВОС. 
2. Не са предприети действия за реализиране на проекта, констатирано и на място с 

протокол КК-06/15.06.2010г. на РИОСВ-Смолян. 
3. В представената информация, както и становище на експерт по ОВОС, участвал в 

изготвянето на доклада за ОВОС за инвестиционното предложение, се съдържат 
доказателства, че няма промяна в състоянието на околната среда в сравнение с направената 
оценка през 2004г. 

4. Решението по ОВОС № 02-01/2004г. на Директора на регионалната инспекция по 
околната среда и водите - Смолян е обжалвано и в последствие потвърдено от Върховен 
административен съд с Решение № 2927 от 30.03.2005г. 

 
Настоящото решение е неразделна част от Решение по ОВОС № 02-01/2004г. на 

Директора на регионалната инспекция по околната среда и водите - Смолян. 
 
Инвестиционното предложение попада в защитена зона „Родопи Западни” за 

хабитатите с код BG 0001030. На основание чл.2, ал.1, т.3 „а” и §4, ал.3 от Преходните и 
заключителни разпоредби на Наредба за условията и реда за извършване на оценка за 
съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и 
целите на опазване на защитени зони, инвестиционното предложение подлежи на оценка за 
съвместимост. 
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 Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на АПК в 14-дневен срок 
от съобщаването му пред Административен съд гр. Смолян, съгласно чл.99, ал.6 от Закона за 
опазване на околната среда. 
 При промяна на възложителят, новия възложител задължително трябва да уведоми 
РИОСВ – гр. Смолян, съгласно чл.99, ал.7 от Закона за опазване на околната среда.  
 На основание чл.99, ал.8 от Закона за опазване на околната среда Решението по ОВОС 
губи правно действие, при не започнато осъществяване на инвестиционното предложение в 
срок от 5 години, считано от датата на издаването му . 
 При констатиране неизпълнение на условията в Решението по ОВОС виновните лица 
носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНЖ. ЕЛЕН МИНЧЕВ 

Директор на РИОСВ - Смолян 

 
Дата: 18.06.2010г. 
 

 


