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РЕШЕНИЕ 
№ СМ–001-ПР/2011 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.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.1, т.1, чл.8, ал.1, 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: „Почистване на речното корито на р. Черна от наноси 
и изземване на инертни материали”, намиращо се в землището на с. Подвис, общ. 
Смолян, обл. Смолян (на около 150 м. югоизточно от населеното място), 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: „Иса 2000” ЕООД, гр. София, район „Триадица”, ул. „Н. Коперник” 
№25, управител – Юлиян Седефов Инджов 

 

Кратко описание на инвестиционното предложение:  
Предложението предвижда почистване на речното корито на р. Черна - ляв приток 

на р. Арда от наноси и изземване на инертни материали в участък с дължина 450 м., 
намиращ се на около 150 м. югоизточно от с. Подвис, общ. Смолян, обл. Смолян. 
Очакваното годишно количество инертен материал, което се предвижда да бъде иззето е 
около 3240 м

3
. Инвестиционното предложение включва следните технически дейности : 1) 

детайлно проучване на посочения участък от р. Черна, събиране на картов материал и 
хидроложки данни, геодезически огледи и заснемания; 2) изготвяне на технически проект 
за набелязания участък с определяне на количеството на динамичните наноси и местата, 
в които се планира да се извършва почистване и изземане на инертни материали; 3) 
използване на изградена и съществуваща техническа база на фирмата, необходима за 
складиране и обработка на добитите материали; 4) изграждане на система за собствен 
мониторинг. Почистването на речното корито и изземването на излишни наносни маси ще 
става по открит способ чрез изкоп с багер на отвал или на транспорт, транспортиране на 
иззетите количества до съществуващата база за преработка. При самото почистване ще 
се извършва и оформяне на речното корито, без да се нарушава естественото състояние 
на бреговете му, като се използват съществуващи пътища и подходи. 
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Инвестиционното предложение не попада в обхвата на защитени зони и 

защитени територии. 
 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, „в” 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. С реализацията на инвестиционното предложение не се очаква значително 
въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, предвид 
характера и местоположението на предложението, малката площ и локалния мащаб 
на въздействие; 

2. В представената информация са разгледани мерки за намаляване на 
отрицателните въздействия върху околната среда, а именно: 

 Стриктно спазване на проекта за разработване на участъка. 

 Депониране на отпадните материали (ако има такива) на определеното за 
целта место без безразборното им изхвърляне по пътища, канавки и други 
места. 

 Събиране на битовите отпадъци в контейнери и изхвърлянето им на 
регламентирано сметище. 
3. Предвид естеството на технологичните процеси, въздействията могат да се 

определят като локални, краткотрайни, временни и обратими.  
4. При реализирането и експлоатацията на предложението не се налага 

изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.  
5. Предложението ще се реализира изцяло в речното корито на р. Черна и 

няма да засегне ползватели на селскостопански земи или горски фонд.  
6. Точното количество на искания за добив инертен материал подлежи на 

доказване чрез проект и разрешаване от Басейнова дирекция за управление на 
водите в източно беломорски район – Пловдив. Съгласно писмо на БДИБР – гр. 
Пловдив с изх. № РД-11-215/22.12.2010г., инвестиционното предложение е допустимо 
според Плана за управление на речните басейни на Източно беломорски район.  

7. Не се очаква инвестиционното предложение да има трансграничен характер 
на въздействие при преминаването на всички етапи на изпълнение и експлоатация. 

8. Предложението няма да засегне защитени територии и не граничи с такива 
по смисъла на ЗЗТ.  

9.  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 на около 7,3 км; 

10. 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; 

11. 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; 
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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. Зареждането и подмяната с горивно – смазочните материали, както и 
ремонтните дейности по техниката да се извършват извън границите на водния 
обект на специално оборудвани за целта площадки.  
2. 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. 
3. По време на експлоатацията да се обособи санитарен възел с химическа 
тоалетна, като се осигури редовното му почистване и поддръжка от специализирана 
фирма. 
4. Да се поставят съдове за събиране на твърди битови отпадъци, като се осигури 
редовното им почистване и извозване до определните места за депониране в най-
близкото населено место. 
5. Да се осигури периодично оросяване на всички строителни площадки и 
технологични пътища през сухите месеци на годината. 
6. Дълбочината на изземване да се съобрази с условията за несъздаване на 
предпоставки за поява на свлачища и срутища. 
7. Транспортирането на инертния материал до базите на дружествато да се 
извършва със специлано оборудван транспорт, като не се създават предпоставки за 
запрашаване и разпиляването му по пътното платно. 
8. Добива на материала да се извършва съгласно условията поставени в работния 
проект. 
9. Графикът за добив на материала да бъде съобразен с размножителната 
активност на птиците и рибната фауна. 
10. 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. 
 

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: 12.01.2011г. 
 

 
 
 


