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СЪОБЩЕНИЕ  

за обществен достъп за постановено Решение за преценяване на необходимостта 
от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за 

инвестиционно предложение. 

Съгласно чл.8, ал.5, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда, Регионална инспекция по околната среда и 
водите – Смолян съобщава за постановено на 12.07.2017 г. Решение № СМ-017-
ПР/2017г. на Директора на РИОСВ – Смолян за преценяване на необходимостта от 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за 
инвестиционно предложение: „Поддържане проводимостта на речното легло чрез 
изземване на наносни отложения на р.Елховска“, с възложител: ЕТ „БАХЧЕР – 
Бисер Чернарев“, гр. Рудозем, ул. „Хан Аспарух“ №19, обл. Смолян - да не се 
извършва ОВОС. Решението е поставено за обществен достъп на 
информационното табло в сградата на РИОСВ - Смолян (партер) на адрес ул. „Дичо 
Петров" №16, на 12.07.2017 г. за период от 14 дни.

Решението се намира и в отдел „Превантивна дейност", дирекция 
„Контролна и превантивна дейност". Достъпът до него е по реда на Закона за 
достъп до обществена информация. 

(публикувано на 12.07.2017г.)
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РЕШЕНИЕ 
№ СМ-017-ПР/2017г. 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда 

На основание чл. 93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната 
среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за 
ОВОС), чл. 31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, 
ал.4, във връзка с ал.3 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 (Наредба за ОС), писмена 
документация от възложителя по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата по ОВОС и 
по чл.10, ал.1 и 2 от Наредба за ОС, както и становища на БД ИБР – Пловдив и РЗИ 
– Смолян. 

Р Е Ш И Х: 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за 
инвестиционно предложение: „Поддържане проводимостта на речното легло чрез 
изземване на наносни отложения на р.Елховска“, 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 „БАХЧЕР – БИСЕР ЧЕРНАРЕВ“, гр. Рудозем, ул. „Хан 
Аспарух“ №19, обл. Смолян

Характеристика на инвестиционното предложение:  
Инвестиционното предложение предвижда почистване чрез изземване на 

натрупаните наносни отложения с цел защита от вредното въздействие на водите от 
прилежащите земи към водохранилищата на два съществуващи баража на р. 
Елховска, в землището на с. Пловдивци, общ. Рудозем, обл. Смолян. Участъците са 
разположени както следва: 

 Участък 1 - в задбаражното пространство на бараж №1 с географски 
координати: начало N 41°25'40.200"; Е 24°48'19.209" и край N 41°25'32.443“; Е 
24°48'16.653", кота - 813,3 м.; дължина на участъка - 270 м.; площ на участък 1 - 
5,173 дка. 

 Участък 2 - в задбаражното пространство на бараж №2 - с географски 
координати: начало N 41°25'28.557"; Е 24°48'17.948" и край N 41°25'23.830“; Е 
24°48'17.773", кота - 817,9 м.; дължина на участъка - 150 м.; площ на участък 2 - 
2,967 дка. 

Основен процес е механизирано отнемане на натрупаните наносни отложения 
от инертен материал в реката. Почистването и изземването на инертния материал 
ще е по цялата разрешена площ в зависимост от натрупите. Натоварването ще се 
извършва на място в транспортни средства, с които ще се транспортира до 
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площадка, определена за депонирането им. Подписан е договор № РД-01-21-
116/03.02.2017 г. с Областния управител на Област Смолян за възлагане и 
извършване на тези дейности в тези участъци. Не се предвижда изграждане на 
допълнителна техническа инфраструктура, като се предвижда използване изцяло на 
съществуващата. 

Инвестиционното предложение и предвидените в него дейности попадат в 
обхвата на т.2, буква „в“ – „изземване на инертни материали от реки, езера или 
море чрез драгиране“ на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за 
опазване на околната среда, във връзка с което е изискано да се проведе процедура 
по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 от Закона за 
биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС ( обн., ДВ, бр. 73 
от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка 
за съвместимост. 

Територията, в която се предвижда да се реализира инвестиционното 
предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона 
за защитените територии, както и не попада в границите на защитени зони по 
смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената 
защитена зона е BG0000372 „Циганско градище” за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, 
приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), изм. и доп. 
с Решение № 811/2010г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010г.), отстояща на 
около 1,38 км. 

На основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС е извършена преценка за 
вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение 
върху защитените зони. Съгласно чл.40, ал.4 от Наредбата за ОС, след анализ на 
представената информация и въз основа на критериите по чл. 16 от Наредбата по 
ОС, преценката на компетентния орган е, че настоящото инвестиционно 
предложение няма вероятност да окаже отрицателно въздействие върху природни 
местообитания, популации и местообитания на видове (включително птици), 
предмет на опазване в горепосочената защитена зона от мрежата на „Натура 2000”. 

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БД ИБР - 
Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо 
режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в 
Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР).  

Съгласно чл.7, ал.2, т.2, буква „б” от Наредбата за ОВОС е проведена 
консултация с РЗИ – Смолян.  

М О Т И В И : 

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности и технологии: 
обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други 
предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, 
замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти: 

1. Инвестиционното предложение предвижда почистване чрез изземване на 
натрупаните наносни отложения от прилежащите земи към водохранилищата към 
два съществуващи баража на р. Елховска, в землището на с. Пловдивци, общ. 
Рудозем, обл. Смолян, с цел защита от вредното въздействие на водите. Основен 
процес е механизирано отнемане на натрупаните наносни отложения от инертен 
материал в реката. Очакваният добив е 8947 куб.м. с дълбочина на изземването, 
съгласно проект по цялата разширена площ в зависимост от натрупите.  

2. За реализацията на предложението не се предвижда изграждане на 
допълнителна техническа инфраструктура, като се предвижда използване на 
съществуващата. Натоварването на иззетия материал ще се извършва на място в 
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транспортни средства, с които ще се транспортира и депонира на площадка, 
разположена в с. Елховец, общ. Рудозем, обл. Смолян. 

3. Не се предвижда изграждане на нови водовземни съоръжения, както и 
извършване на строителни дейности.  

4. Дейностите ще се извършват изцяло в речното русло на р. Елховска в 
посочените участъци, където няма предвидени, съществуващи и/или одобрени с 
устройствен или друг план дейности и други предложения. 

5. Не се очаква генерирането на отпадъци от тази дейност. При наличие на 
такива при самото почистване и изземване, същите ще се събират и ще се извозват 
до депо за ТБО-Рудозем.  

6. От дейността не се очаква образуването на отпадъчни води и не се 
предвижда изграждане на пречиствателни съоръжения.  

7. При стриктно спазване на предложените мерки за ограничаване на 
въздействията върху околната среда, при строителството и експлоатацията на 
обекта не се очаква значително замърсяване и дискомфорт на околната среда, а 
именно: 

 Почистването ще се осъществи по проект, който включва начина и техниката 
на изземването на инертния материал от водния обект, периодично контролното 
следене с геодезични методи на почистеният материал, визуален контрол, водене 
на пълна отчетност и документалност и недопускане на нарушаване на заложените 
параметри и мероприятия за почистване в съответното разрешително и проекта; 

 почистването ще се извършва равномерно и без образуване на ями, ще 
започва от долния край на участъка и ще продължава нагоре по течението на реката 
- ще бъде почистено речно корито след изпускане на завирените обеми води; 

 всички дейности в реката ще се извършват извън периода на размножаване 
на рибната фауна в реката и съгласно поставените допълнителни условия от 
компетентните институции; 

 ще се извършват замервания по геодезична мрежа за следене на 
достигнатото ниво на стоене на излишния твърд отток и резултатите ще се нанасят 
в специален дневник; 

 зареждането и подмяната с ГСМ ще с извършва извън границите на водния 
обект на специални площадки за целта, същото се отнася и за ремонтни работи по 
техниката, която ще се използва; 

 след приключване на работа ежедневно машините ще се извеждат извън 
обсега на водния обект. 

8. При реализация на дейността не съществува риск от инциденти при 
стриктното спазване на технологичната дисциплина и изискванията на безопасност 
на труда. 

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, 
съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи 
територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в 
района: 

1. Инвестиционното предложение предвижда изземване на наносни отложения в 
два участъка от река Елховска, в землището на с. Пловдивци, общ. Рудозем, обл. 
Смолян: 

 Участък 1 - в задбаражното пространство на бараж №1 с географски 
координати: начало N 41°25'40.200"; Е 24°48'19.209" и край N 41°25'32.443“; Е 
24°48'16.653", кота - 813,3 м.; дължина на участъка - 270 м.; площ на участък 1 - 
5,173 дка. 

 Участък 2 - в задбаражното пространство на бараж №2 - с географски 
координати: начало N 41°25'28.557"; Е 24°48'17.948" и край N 41°25'23.830“; Е 
24°48'17.773", кота - 817,9 м.; дължина на участъка - 150 м.; площ на участък 2 - 
2,967 дка. 
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2. Местоположението е определено с цел подобряване на проводимостта на 
река Елховска чрез намаляване на отложения твърд отток и оформяне коритото на 
реката в определените участъци. Мерките по почистването са определени като 
аварийни от междуведомствена комисия. 

3. Съобразено със становище с изх. № КД-04-268/14.06.2017г., предложението е 
допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на 
околната среда и мерки за постигане на добро състояние на водите при спазване 
наследните условия:

• Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от 
дейностите по реализиране и експлоатация на инвестиционното предложение; 

• Да не се допускат нови изменения на физичните характеристики на водния 
обект и нови негативни промени в хидроморфологичния режим на реката; 
4. Не се предвиждат други дейности, освен предвидените в инвестиционното 
предложение. Всички дейности по почистване и отнемане на натрупания излишен 
твърд отток се извършват в границите на определените участъци.  
5. Не се очаква да бъдат засегнати обекти от културното наследство при 
строителството и експлоатацията на обекта. 
6. Качествата и регенеративната способност на природните ресурси в района не 
се очаква да бъдат засегнати, при спазване на заложените от възложителя мерки за 
ограничаване на замърсяването на околната среда, както и при спазване на 
условията и мерките, заложени в съгласувателните документи на специализираните 
компетентни органи. 

ІІІ. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна 
среда: 

1. Предложението ще се реализира извън обхвата на защитени зони, поради 
което няма вероятност от пряко увреждане и/или унищожаване, включително и 
фрагментиране на природните местообитания и местообитания на видове, вкл. 
птици, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“, както и 
върху най-близко разположената защитена зона BG0000372 „Циганско градище”. 

2. Предвид местоположението (на около 1,38 км от защитената зона) и 
характера на предвидените дейности (защита от бедствия и наводнения), няма 
вероятност реализацията на инвестиционното предложение да доведе до 
значителна по степен фрагментация на местообитания на видове и прекъсване на 
биокоридорни връзки, с което да се наруши кохерентността на мрежата Натура 
2000. Няма вероятност да бъде нарушен благоприятния природозащитен статус на 
местообитанията или видовете, предмет на опазване в най-близко разположената 
защитена зона. 

3. С реализацията на предложението, не се предполага генериране на емисии 
и отпадъци във вид и количества, които да окажат отрицателно въздействие върху 
природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на 
опазване в защитени зони. 

4. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до 
кумулативно въздействие със значителен ефект върху видовете и местообитанията, 
вкл. птици, предмет на опазване в най-близката защитена зона, спрямо 
процедирани и одобрени до момента планове, програми, проекти и/или 
инвестиционни предложения. 

ІV. Характеристика на потенциалните въздействия-териториален обхват, 
засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, 
големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

1. Териториалният обхват на въздействие на инвестиционното предложение 
ще бъде ограничен и локален в рамките на разглежданата територия. 

2. Съгласно писмо с изх.№ 1652/03.07.2017 г. на РЗИ – Смолян, реализацията 
на инвестиционното предложение няма да доведе до значими въздействия и 
рискове за човешкото здраве. 
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3. Предвид характера и параметрите на инвестиционното предложение, както и 
периода за реализацията на предложението, потенциалните въздействия могат да 
се определят като краткотрайни, временни, обратими и незначителни за периода на 
експлоатацията.  

4. Териториалният обхват на въздействието в резултат на реализацията на 
инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на разглежданите 
участъци. При спазване на изискванията на екологичното законодателство не се 
очаква неблагоприятно въздействие върху компонентите и факторите на околната 
среда. 

5. Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие. 
V.Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или 

технологии: 
1. Съгласно писмо с вх. №КПД-11-322-(10)/07.07.2017г., на кмета на Община 

Рудозем в периода 21.06.2017г. – 05.07.2017г. e осигурен обществен достъп на 
информацията по Приложение №2 на интернет страницата и на информационното 
табло на общината. В писмото е посочено, че в резултат на осигурения обществен 
достъп в законоустановения срок, не са постъпвали възражения срещу 
реализацията на предложението. 

2. Съгласно писмо с вх. №КПД-11-322-(11)/07.07.2017г., на кмета на село 
Пловдивци в периода 21.06.2017г. – 05.07.2017г. e осигурен обществен достъп на 
информацията по Приложение №2 на информационното табло на кметството. В 
писмото е посочено, че в резултат на осигурения обществен достъп в 
законоустановения срок, не са постъпвали възражения срещу реализацията на 
предложението. 

3. Съгласно писмо с вх. №КПД-11-322-(9)/07.07.2017г., в периода 20.06.2017г.–
06.07.2017г., възложителят е осигурил обществен достъп до информацията по 
приложение №2 за инвестиционното си предложение на сайта на ЕТ „Бахчер – 
Бисер Чернарев“. В писмото е посочено, че в законоустановения срок не са 
постъпвали възражения срещу реализацията на предложението. 

4. В срока на обявяванията и към настоящия момент в РИОСВ – Смолян не са 
постъпвали възражения срещу реализацията на предложението. 

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 

1. Извършваните дейности да не излизат извън обхвата на Констативен 
протокол за състоянието на речни легла в извън регулационните границите на 
територията на област Смолян, съставен от междуведомствената комисия, 
назначена със Заповед №ОК-03-02-362 от 26.10.2016 г. на Областния управител на 
област Смолян и сключения договор по чл.140, ал.5 и ал.6 от Закона за водите.   

2. Да не се допуска замърсяване на повърхностното тяло от дейностите по 
реализиране на инвестиционното предложение.  

3. Да не се допускат нови изменения на физичните характеристики на водния 
обект и нови негативни промени в хидроморфологичния режим на реката. 

4. Да не се допуска нарушаване на почвите в района.  
5. Да не се допуска зареждане на земекопна техника и извозващите автомобили 

с ГСМ в коритото и/или сервитута на реката. 
6. При необходимост от ремонтни дейности на техниката, същите да се 

извършват извън водния обект и на обезопасена площадка. 
7. Образуваните от обекта отпадъци да се събират, съхраняват и предават 

съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците. 
8. При реализацията на предложението да не се допускат сечи на естествена 

крайбрежна растителност. 
9. Дейностите в реката да се извършват извън периода на размножаване на 



pil6Hara QaYHa.
10. [un6ouraH aTa Ha h33eMBaHeTo B OTKpt4TilTe yqacTl'q]4 Aa He e noeeqe or 1

po 1 ,05 , aa 6ap"N 1 ra or 1 ,19 nI sa 6apax2'

HacroRuloro peueHre ce oTHacg caMo 3a KOHKpeTHO 3agBeHoTo npeAnoxeHle r B nocoqeHhg My

KanaqxTeT. Hacrosuloro peuJeHue He oTMeHg 3aAbnxeHhflTa Ha Bb3noxrTenfl 3a l43nbnHeHre Ha u3'lcKBaHhflTa

xa 3axona 3a ona3BaHe Ha oKonHara cpeAa /3OOC/ u Apyft cneqhanHvl 3aKOHt4 h noA3aKOHOBt4 HOpMaTHBHH

aKTOBe lr He MOXe Aa cIyxl4 KaTO OCHOBaHue 3a oTnaAaHe Ha oTroBopHocTTa cbrnacHo Aeicraaulara

HopMaruBHa YPeg6a.
Ha ocHOBaHUe vn.93, an.1 or 3OOC npx npOMflHa Ha Bb3noxhrene', Ha napaMerpxre Ha

hHBecTrqy,roHHOTO nPeAnoxeHre unu Ha HflKOH OT O6croqrenctBaTa' npu KOI4TO e x3Aa',qeHo HacTotllqoTo

peuieHl4e, Bb3noxHTen AT AnVtHoBl4gT Bt3noxxTen rpr6ea cBoeBpeMeHHO Aa yBeAorvrra PHOCB' rp' cuonrn'

nphKoHcTaTupaHeHeh3ntnHeHheHaycnoBrflTat4MepKhTeBpeuJeHueTo,Bl,lHoBHl.lTenrqaHocflT
o,.o"op,o",nor{n,166,r.2or3aroHagaona3BaHeHaoKonHaTacpejra.

Ha ocxoeaHrae qn.93, an.8 or 3ooc, HacTofuloTo peueH}te ry6ra npaeuo Aeicre}te, aKo B cpoK 5 roAuttt,t

oTAaTaTaHah3AaBaHeToMyHee3anoqHaIooc.bl4ecTBf,BaHeToHayrHBecTuq[oHHoTonpeAnoxeHhe.
peurenuero Moxe Aa 6tAe o6xanBaHo i{pe3 PhocB-crvrongH npeA MrHucrr"pa Ha oKonHara cpeAa h

BoAllre u/r'rnvr npeg AAMHHxcrparHBeH ctA j rp'Cturonqx e 14-AneaeH cpoK or cuo6ulaeaHero My Ha

3avrHTepecoBaHnre nraqa no peAa na AAmrxncrparhBHo-npoqecyanHlan KoAeKc'

[ara:1 2.07 .2017r.

r4HX. EKATEPyIHA TAEXEBA

flu pexmoP Ha PnOCB'Ctvonsu

C/LC-


