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РЕШЕНИЕ 
№ СМ-036-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.2, 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: Изграждане на „МВЕЦ Чая”, намиращо се на р. 
Чепеларска, в ПИ №; 77219.530; 77219.529; 77219.406; в землището на с. Хвойна и 
ПИ №55035.234; 55035.235; 55035.236; 55035.237; 55035.238; 55035.241; 55035.264 
в землището на с. Павелско, общ. Чепеларе, 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: „Бозев и сие” ООД, ул. „Кирил и Методи” №22, гр. Чепеларе, обл. 
Смолянска, с управител Добри Янков Добриков, тел. 03051 21-08; 0889 21 39 09 

характеристика на инвестиционното предложение: МВЕЦ "Чая" се предвижда да 
се реализира със следните основни характеристики: кота на водоползване 752.00; 
безнапорен тунел с дължина 335м; водна камера; напорен тръбопровод с дължина 
63м; инсталирана мощност 365 kW; нетен напор 13.99м; застроено водно 
количество 3 м

3
/s. Инвестиционното предложение е процедирано през 2004г., за 

което има издадено Решение по преценяване на необходимостта от ОВОС от 
РИОСВ –Смолян №14/2004г. До момента за инвестиционното предложение не са 
издавани документи от Община Чепеларе разрешаващи неговата реализация 
Предвид извършените промени по време на прецизиране на техническите проекти 
се е наложило значителна промяна в основните характеристики на предложението, 
като новите характеристики са значително занижени спрямо първоначалните. 

 

Инвестиционното предложение не попада в обхвата на защитени 

територии и защитени зони и не граничи с такива.  
 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 3, буква „з” от 
Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на 
преценяване на необходимостта от ОВОС. 
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М О Т И В И : 
 

1. С реализацията на предложението не се предполага значително 
въздействие върху компонентите на околната среда поради, локалния мащаб на 
въздействие и характера на територията. В представената информация са 
разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната 
среда, а именно:  
 Предвижда се използване на нови технологии за оборудване, специални 
материали, намаляващи шума, както и подходящ избор на архитектурно – 
конструктивно решение на сградата на ВЕЦ; 
 Пътищата и строителните площадки периодично ще се овлажняват; 
 Изкопните земни маси, строителните и битови отпадъци ще се извозват 
своевременно на определени от общината места; 
 След екологичния отвор ще се предвиди рибен проход; 
 Предвижда се периодично изгребване на наносите, с цел предотвратяване на 
изнасянето им и повреждане на техническите съоръжения; 

2. При реализирането и експлоатацията на предложението не се налага 
изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура; 

3. С реализацията на инвестиционното предложение не се засягат интереси на 
съществуващите ползватели. В този участък на реката няма други водоползвания, 
интересите, на които да бъдат засегнати; 

4. В близост до инвестиционното предложение няма урбанизирани територии; 
5. Не се очаква инвестиционното предложение да има трансграничен характер 

на въздействие при реализацията му; 
6. Предложението няма да засегне защитени територии и не граничи с такива 

по смисъла на ЗЗТ; 
7. Инвестиционното предложение не засяга защитени зони и не се очаква да 

въздейства върху местообитания приоритетни за опазване в най – близката до 
предложението защитена зона „Родопи Западни” отстояща над 1.5 км; 

8. Реализирането на инвестиционното намерение няма вероятност да доведе 
до дълготрайно и необратимо въздействие върху видовия състав на характерната 
дива флора и фауна, предмет на опазване в съседната защитена зона „Родопи 
Западни”, респективно до намаляване на числеността и плътността на популациите и 
на видовете растения и животни предмет на опазване в зоната; 

9. Не се очаква отделяне на вредни емисии, които биха довели до 
замърсяване на водите, въздуха и почвите, както по време на строителството, така и 
от експлоатацията на МВЕЦ; 

10. Възложителят е информирал общината и населението за своето 
инвестиционно предложение. Към момента на издаване на решението няма сведения 
за получени устно или депозирани писмени възражения срещу реализацията на 
инвестиционното предложение по законосъобразност; 

11. За инвестиционното предложение на същия инвеститор е издавано 
Решение по преценяване на необходимостта от ОВОС №14/2004г, като настоящото 
представлява изменине с по - ниски параметри. В тази връзка неговото въздействие е 
отчетено, като кумулативно с последващите инвестиционни намерения в района; 

12. Съгласно становище на Басейнова дирекция за управление на водите 
източнобеломорски район – Пловдив /ИБР-Пловдив/, процедурата по изменение на 
разрешителното за ползване на воден обект е допустима според плана за 
управление на речните басейни на ИБР – Пловдив. 
 

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ И МЕРКИ: 

 
1. При започване на строителните работи в двуседмичен срок да се уведоми 

писмено РИОСВ-Смолян; 
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2. Всички дейности, свързани с работния процес да се изпълняват при 
стриктно спазване на правилника за безопасност и охрана на труда; 

3. При възникване на аварийни ситуации незабавно да се информира РИОСВ 
– Смолян; 

4. Изкопните земни маси, строителните и битови отпадъци по време на 
етапите на строителство и експлоатация да се третират по подходящ начин; 

5. При намаляване на водния обем до определени стойности на екологичния 
минимум, да се преустанови водовземането и работата на МВЕЦ. Екологичният 
отвор да се проектира и изпълни височинно така, че да се осигурява с предимство 
постоянно изтичане на оводняващото водно количество; 

6. Да се проектират и изпълнят функционални рибни проходи, позволяващи 
осъществяване на хранителни и размножителни миграции на рибите, по които 
задължително да се изпълни мерително устройство за контролиране на 
изпусканите оводняващи водни количества; 

7. Да не се допуска поставяне на савак или друго затварящо устройство на 
екологичния отвор, за да се избегне субективната намеса при разпределение на 
водните количества; 

8. По време на строителството 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; 

9. Да се предвиди шумоизолация на точковите източници на шум, което ще 
изключи възможността за генериране на шумови въздействия над пределно 
допустимите; 

10. Да се изготви ландшафтно-устройствен план за цялата територия на 
инвестиционното предложение, включващ проект за озеленяване и компенсационна 
програма на засегнатата при строителството растителност. Проектите да се 
съгласуват с РИОСВ-Смолян в едномесечен срок от изготвянето им и одобряване от 
възложителя; 

11. Достъпът на хора и животни до бреговете на водното „огледало” да се 
обезопаси чрез поставяне на прегради и предупредителни знаци; 

12. Да се предвидят мерки за опазване на горите от пожари; 
13. Да се предвидят мерки за предотвратяване замърсяването на речното 

корито с геоложки материали по време на строителните работи; 
14. С цел ограничаването на безпокойството на животинските видове, 

предмемет на опазване в съседната защитена зона „Родопи Западни” строително-
монтажните работи да се извършат извън размножителния период (април-юни); 

15. Биологичната рекултивация да се извърши само с местни видове.  
 

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  

 

Дата: 05.10.2010г. 
 


