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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 08.08.2017 г. Решение № СМ-024-
ПР/2017г. на Директора на РИОСВ – Смолян за преценяване на необходимостта от 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за 
инвестиционно предложение: „Почистване на р.Чепинска, в границите на 
урбанизираната територия на гр.Рудозем, от началото на гр. Рудозем до вливането 
ѝ в р.Елховска“, землището на гр.Рудозем, обл. Смолян с възложител: ”Прогрес-
строй” ЕООД, ул. „Освобождение“ №1, гр.Рудозем, 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 08.08.2017 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 08.08.2017г.)
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РЕШЕНИЕ 
№ СМ-024-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: „Почистване на р.Чепинска, в границите на 
урбанизираната територия на гр.Рудозем, от началото на гр. Рудозем до вливането 
ѝ в р.Елховска“, землището на гр.Рудозем, обл. Смолян, 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: ”Прогрес-строй” ЕООД, ул. „Освобождение“ №1, гр.Рудозем, обл. 
Смолян 

Характеристика на инвестиционното предложение:  
Инвестиционното предложение предвижда почистване на два участъка от река 
Чепинска, в границите на урбанизираната територия на гр.Рудозем, от началото на 
град Рудозем до вливането ѝ в река Елховска. Целта на предложението е 
увеличаване на водопроводимостта в тези участъци и намаляване на риска от 
наводнения. Участъците са определени от междуведомствена комисия. За 
възлагане и извършване на дейността по почистване на израснали във водното 
течение храсти и дървета и изземване на наносните отложения, възложителят е 
подписал договор № АП-03-33-707/09.05.2017 г. с Областния управител на Област 
Смолян Изземването на наносните отложения, ще се извършва механизирано в два 
участъка, както следва: 

- Участък №1 - Разположен в централната част на гр. Рудозем, в района на 
моста за РОФ гр. Рудозем, с географски координати: начало на участъка - В-
41°29'02.674"; L-24°50'59.592'; край на участъка - В-41°29'05.330"; L-24° 50' 58.970". 
Участъкът е с дължина 84 м и площ 901 кв.м.  

- Участък №2 - Разположен на изхода на гр.Рудозем по посока на с.Чепинци, с 
географски координати: начало на участъка - В-41°28'28.470"; L-24°51'26.347'; край 
на участъка - В-41°28'30.032"; L-24°51'26.666". Участъкът е с дължина 57 м и площ 
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604 кв.м.  
Иззетите наносни отложения, ще бъдат депонирани на площадката на ТМСИ, 

която е собственост на „ПРОГРЕС СТРОЙ” ЕООД гр.Рудозем. Същата е 
разположена над водохващането за РОФ гр. Рудозем, непосредствено до път 
Рудозем - Смилян.  

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 3,62 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 на два участъка от 
река Чепинска, в границите на урбанизираната територия на гр.Рудозем, от 
началото на град Рудозем до вливането ѝ в река Елховска, със следните параметри:  

- Участък №1: дължина 84 м; площ 901 кв.м; средната дебелина на наносните 
отложения - 0,7 м и обем на наносните отложения, подлежащи на изземване в 
неуплътнено (разбухнало) състояние около 796 куб.м. 

- Участък №2: дължина 57 м; площ 604 кв.м; средната дебелина на наносните 
отложения - 0,7 м и обем на наносните отложения, подлежащи на изземване в 
неуплътнено (разбухнало) състояние около 529 куб.м. 
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2. Не се предвижда изграждане на допълнителна техническа инфраструктура, 
като се предвижда използване на съществуващата. Изземването на наносните 
отложения, ще се извършва механизирано. 

3. Иззетите наносни отложения ще бъдат депонирани на площадката на ТМСИ, 
собственост на „ПРОГРЕС СТРОЙ” ЕООД гр.Рудозем. Същата е разположена над 
водохващането за РОФ гр. Рудозем, непосредствено до път Рудозем - Смилян.  

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

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

6. При почистването не се очаква генериране на отпадъци. На площадките, 
определени за почистване, не се предвиждат ремонтно-възстановителни и 
обслужващи дейности по използваната техника. 

7. При реализацията на предложението не се очаква образуването на отпадъчни 
води и не се предвижда изграждане на пречиствателни съоръжения.  

8. 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; 

 Дейностите ще се извършват само в определените участъци, без да се 
засягат площи извън тях; 

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

 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; 

9. 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 на река Чепинска, в границите на урбанизираната територия на 
гр.Рудозем, от началото на град Рудозем до вливането ѝ в река Елховска с дължина 
около 1320м. Участъците предвидени за почистване са както следва: 

- Участък №1 - Разположен в централната част на гр. Рудозем, в района на 
моста за РОФ гр.Рудозем, с географски координати: начало на участъка - В-
41°29'02.674"; L-24°50'59.592'; край на участъка - В-41°29'05.330"; L-24° 50' 58.970". 
Участъкът е с дължина 84 м и площ 901 кв.м.  

- Участък №2 - Разположен на изхода на гр.Рудозем по посока на с.Чепинци, с 
географски координати: начало на участъка - В-41°28'28.470"; L-24°51'26.347'; край 
на участъка - В-41°28'30.032"; L-24°51'26.666". Участъкът е с дължина 57м и площ 
604 кв.м. 
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2. Местоположението на участъците е определено с цел подобряване и 
възстановяване на нормалната им проводимост и ограничаване на риска от 
наводнения. Мерките по почистването са определени като аварийни от 
междуведомствена комисия. 

3. Съобразно становище с изх. № КД-04-364/10.07.2017г., 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 допускат изменения на физичните характеристики на водния обект и 
негативни промени в хидроморфологичния режим на реката. 

 Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от 
дейностите по реализиране и експлоатация на ИП. 

 Началото и краят на предвидените участъци от реките за изземване на 
наносни отложения, да отстоят на не по-малко от 500 м след изградени 
хидротехнически съоръжения. 

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 3,62 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 близко разположената защитена зона. 

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

2. Съгласно писмо с изх.№ 1973/27.07.2017 г. на РЗИ – Смолян, реализацията 
на инвестиционното предложение няма да доведе до значими въздействия и 
рискове за човешкото здраве. 

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-11-454-(8)/07.08.2017г., на кмета на Община 
Рудозем в периода 20.07.2017г. – 03.08.2017г. 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 писмени възражения и 
становища от заинтересовани лица, срещу реализацията на инвестиционното 
предложение. 

2. Съгласно писмо на възложителя с вх. №КПД-11-454-(7)/07.08.2017г., 
фирмата „Прогрес-строй“ ЕООД, гр. Рудозем в периода 20.07.2017г. – 04.08.2017г. . 
e осигурила обществен достъп на информацията по Приложение №2 на 
информационното табло на община Рудозем. В писмото е посочено, че в резултат 
на осигурения обществен достъп в законоустановения срок, не са постъпвали 
становища/възражения/мнения и други от заинтересовани лица/организации, срещу 
реализацията на инвестиционното предложение. 

3. 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. Да не се допуска замърсяване на повърхностни и подземни води, както и 
замърсяване на водния обект от дейностите по реализиране на инвестиционното 
предложение.  

2. Началото и краят на предвидените участъци да отстоят на не по-малко от 500 
м след изградени хидротехнически съоръжения. 

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

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

извършват извън водния обект и на обезопасена площадка. 
6. При реализиция на предложението да не се допускат сечи на естествена 

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

рибната фауна. 
8. Дълбочината на изземване на нанасните отложения да не е по-голяма от 

предвидената в проекта. 
9. След приключване на дейността, местата на изземване на наносните 



oTfloxeHrfl Aa ce noApaBHtlT.

Hacrorr.qoro peueH"e ce oTHacg CaMO 3a KOHKpeTHO 3aqBeHOTO npeAfloxeHHe h B nocoqeHrfl My

Kanaqxrer, Hacroguloro peureHxe He orMeHf, 3aAbnxeHhsra Ha Bb3noxrrenf, 3a lt3nbnHeH[e Ha u3HcKBaHVATa

xa 3aroxa 3a ona3BaHe Ha oKonHara cpeAa /3OOC/ A Apytu cneqHanHH 3aKoHh r noA3aKoHoBh HopMarhBHt4

aKToBe r He Moxe Aa cnyxr Karo ocHoBaHre 3a ornaAaHe Ha orroBopHocrra ctrnacHo Aeicrsaqara
HopMarrBHa ypeg6a.

Ha ocHoBaHt4e qn.93, an.7 or 3OOC npx npoMnHa Ha Bb3roxurens, Ha napaMerprre Ha

rHBecrltql4oHHoro npeAfloxeHyre ufiu Ha HflKot4 or o6cronrencrBara, npr Kol4To e u3AaAeHo Hacrof,uloro

peuJeHre, Bb3noxgTer FT unu HoB.l,rqr Bb3noxrrer rpr6ea cBoeBpeMeHHo Aa yBeAorr,tr Pt'1OCB, rp. Cuonnu.

flpu roxcraTupaHe Her3nbnHeHhe Ha ycfloBxflTa H MepKrTe B peueHxeTo, Bl4HoBHl4Te nl,tqa Hoc9T

oTroBopHocT no qn. 166, r, 2 or 3axoxa 3a ona3BaHe Ha OKOnHaTa CpeAa.

Ha ocxosaxue qn.g3, an.8 or 3OOC, Hacroslr.loro peuJeHue ry6u npaeno Aefrcrsue, aKo B cpoK 5 roArxr
oT AaTaTa Ha x3AaBaHeTo My He e 3anoqHalro oc"r,ulecTBtBaHeTo Ha uHBecThLllloHHoTo npeAnoxeHlte.

peulenuero Moxe Aa 6tAe o6xanBaHo r{pe3 Pl4OCB-CuoncH npeA Mrnucrr,pa Ha oKonHara cpeAa u

BoAhre ulnnu npep, AgMlrHilcrparrBeH cbA - rp,CuonnH a 14-AxeeeH cpoK or cr,o6ulaeaHero My Ha

3auHTepecoBaHhre fl hLla no peAa xa A.qurnncTpaTuBHO-1pgqecyanHre KoAeKC.

lara:08.08.2017r.

ИHЖ.EKATEPИ HA「

,Qupexmop ua


