
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИ Я  

М и н и с те р с тв о  н а  о к о л н а та  с р е д а  и  в о д и те  

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н 

1/4 

 

 4700  гр. Смолян,  ул.”Дичо Петров” № 16, ПК 99,  e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg,  http://riewsm-bg.eu               

 Директор: +359301/60-113, Тех. сътрудник: +359301/60-100, Експерти: +359301/60-115, Fax: +359301/60-121 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 
№ СМ–017-ПР/2011г. 

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, ал.3, чл.8, ал.1, т.2, чл.40, ал.3 и ал.4, уведомление по чл.10 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 (Наредбата по ОС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 и 
представената писмена документация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за 
условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
(Наредбата по ОВОС). 
 

Р Е Ш И Х: 
 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за 
инвестиционно предложение: “Изграждане на сграда за промишлени нужди” 
намиращо се в ПИ №20465.209.1 с обща площ 9.369 дка и част от ПИ 20465.589.12 
около 0,200 дка за път в м.Добросте, землище на гр.Девин, кв. Настан, 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: Петър Иванов Узунов, гр. Девин, обл. Смолянска, ул. “Стара 
Планина” №29, тел. 0878 219 555. 

 

Кратко описание на инвестиционното предложение:  

 Предложението предвижда “Изграждане на сграда за промишлени нужди” 
намиращо се в ПИ №20465.209.1 с обща площ 9.369 дка и част от ПИ 20465.589.12 
около 0,200 дка за път в м.Добросте, землище на гр.Девин, кв. Настан, обл. 
Смолянска. Най-близко разположеното населено место - кв. Настан гр. Девин, 
отстои на 1,1км в западна посока от границите на инвестиционното предложение 
непосредствено в близост до път ІІІ – 866 Смолян – Девин. Имотите са собственост 
на възложителя Петър Иванов Узунов съгласно приложените: за ПИ №20465.209.1 -
Нотариален акт №41, том ІІ, рег. 464, дело 320 от 09.09.2002г. издаден от службата 
по вписванията гр. Девин и за ПИ 20465.589.12 - Нотариален акт за дарение на 
земеделска земя №142, том І, рег. 1095, дело 0130 от 25.02.2008г., издаден от 
Нотариус при Районен съд - Девин. Поради ограничения транспортен достъп до 
имота, допълнително се предвижда изграждане на мостово съоръжение с 
приблизителните географски координати - N 41°42`55.40” E 24°26`17.90”, което да 
осигури връзката на имот ПИ №20465.209.1 с преминаване през ПИ 20465.589.12 с 
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път ІІІ – 866 Смолян – Девин от Републиканската пътна мрежа. С цел предпазване 
на бъдещите производствени сгради и съоръжения от заливане и разрушаване от 
водите на реката, успоредно с изграждането на моста ще се извърши и корекция на 
левия бряг на р. Широколъшка, посредством стоманобетонови стени разположени 
по левия бряг от двете страни на мостовото съоръжение с параметри както следва: 
източна стена с дължина 12м. височина 2,5м, ширина при основата 1,0м и при 
короната 0,4м; западна стена с дължина 8м. височина 2,5м, ширина при основата 
1,0м и при короната 0,4м. Мостовото съоръжение ще е с дължина 16.70м., напречен 
габарит – пътно платно 4,5м и пешеходен тротоар 1,0 м. с два устоя по левия и 
десния бряг на реката. Съгласно изготвения ПУП за “Сградата за промишлени 
нужди” са предвидени следните градоустройствени показатели: Плътност на 
застрояване – 50%; Кинт. – 1,0; Етажност – 3м с височина до кота корниз 10м.; 
Озеленяване – 40%. Възложителят предвижда в сградата за промишлени нужди да 
се произвеждат мебели и дограма от дървесина. Съгласно разчетни норми 
количествата на отпадъка ще е около 0,2м

3
 на 1 куб. метър дървесина. Предвижда 

се пречиствателното съоръжение да бъде с биологично пречистване на 
промишления и битовия поток със заустване в р.Широколъшка. Отпадъците от 
пречиствателната станция ще са в количества около 5-7 м

3
 на година. Количествата 

на отпадните води дневно ще са около 9 м
3
 – с битов характер. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, буква „з” от 
Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на 
преценяване на необходимостта от ОВОС. 
 На основание чл.7, ал.2, т.2 буква „б“ от Наредбата по ОВОС, 
инвестиционното предложение е съгласувано със специализираните компетентни 
органи на РЗИ – Смолян по отношение на риска върху човешкото здраве. Съгласно 
писмо с изх. № 3716/29.09.2011г., компетентните органи на РЗИ – Смолян считат, че 
от здравно-хигиенна гледна точка, при спазване на нормативните изисквания, няма 
основание да се очаква възникване на здравен риск при строежа и експлоатацията 
на инвестиционното предложение и в това отношение няма необходимост от 
изготвянето на ОВОС; 

На основание чл.4а от Наредбата по ОВОС е извършена проверка за 
допустимостта на инвестиционното предложение спрямо Плана за управление на 
речните басейни (ПУРБ) в Източнобеломорски район – Пловдив. Съгласно 
становище с изх. № КД-04-6/03.10.2011г., предложението е съвместимо с Плана за 
управление на речните басейни в Източнобеломорски район и е допустимо от 
гледна точка на постигане на целите на околната среда при спазване на 
изискванията на Закона за водите и поднормативните му актове; 

Инвестиционното предложение не попада в обхвата на защитени територии, 
но попада в обхвата на защитена зона „Родопи Западни” за хабитатите, с код BG 
0001030 и „Триград Мурсалица” за птиците, с код BG 0002113. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.2, ал.1, т.1 на 
Наредбата по ОС и подлежи на оценка за съвместимост с предмета и целите на 
опазване на горецитираните защитени зони, по реда на чл.31, ал. 4 от ЗБР и глава 
трета от Наредбата по ОС. 

След анализа на представената информация, може да се направи извод, че 
степента на въздействие върху местообитанията и популациите, предмет на 
опазване в защитени зони „Родопи Западни ” и “Триград – Мурсалица”, няма 
вероятност да е значителна. Направената проверка за допустимост по реда на чл. 
40, ал.2 от Наредбата за ОС установи, че инвестиционното предложение е 
допустимо спрямо режима на защитена зона „Триград - Мурсалица” с код BG 
0002113, определена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната 
среда и водите (ДВ бр.50/2010 г.). Степента на въздействие върху защитени зони 
“Родопи Западни ” с код BG 0001030 и “Триград – Мурсалица” с код BG 0002113, 
като цяло ще бъде незначителна. 
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На основание чл.40, ал. 3 то Наредбата по ОС, извършена преценка за 
вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение 
върху защитените зони „Родопи Западни” за хабитатите, с код BG 0001030 и 
„Триград Мурсалица” с код BG 0002113 за птиците. 

След извършената преценка е преценено, че инвестиционното предложение 
няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитените 
зони „Родопи Западни” за хабитатите, с код BG 0001030 и „Триград Мурсалица” с код 
BG 0002113 за птиците, на основание чл.40, ал. 4 от Наредбата по ОС, тази 
преценка е взета в предвид за одобряване на инвестиционното предложение. 
 

 

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, поради: характера 
на производството, съпътстващите дейности и локалния мащаб на въздействие (в 
границите на имотите). 
2. В представената информация са разгледани мерки за намаляване на 
отрицателните въздействия върху околната среда, а именно: 

 почвените материали и евентуалните бетоновите отпадъци от строителството 
ще бъдат изгребани и депонирани на временно депо, в последствие депониране на 
депо за строителни отпадъци определено от общината; 

 строителната техника ще се движи само в границите на отредения терен; 

 с изграждането на мостовото съоръжения ще се избегне възможността от 
директно влияние от преминаване на транспортната и строителна механизация през 
коритото на р. Широколъшка; 

 по време на строителните работи и по време на експлоатацията в рамките на 
отредения терен ще се подготви площадка за ремонт и зареждане на техниката с 
горива и масла, така че да не се допуснат случайни разливи на нефтопродукти към 
р.Широколъшка; 

 обезопасяване на площадката от попадане на повърхностни и високи води от 
Широколъшка по време на строителството и експлоатацията на обекта с цел 
предотвратяване на изравяния и разрушаване на сградите; 

 регламентиране и устройване на местата за събиране на отпадъците; 

 контрол върху отпадъците и утайките; 

 прилагане на мерки за недопускане на замърсяване на водите на р. 
Широколъшка; 
3. При реализирането и експлоатацията на предложението не се налага 
изграждане на нова пътна инфраструктура. Ще се осъществи промяна на 
съществуващата чрез късо локално отклонение от пътя Девин – Смолян; 
4. С реализацията на инвестиционното предложение не се засягат интереси на 
съществуващи ползватели. Предложението ще се реализира в имоти, собственост 
на възложителя; 
5. Не се очаква инвестиционното предложение да има трансграничен характер на 
въздействие при преминаването на всички етапи на изпълнение и експлоатация; 
6. Съгласно анализа на предоставената информация, реализирането на 
инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително въздействие 
върху защитени зони „Родопи Западни” с код BG 0001030 и “Триград – Мурсалица” с 
код BG 0002113; 
7. Реализирането на инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до 
дълготрайно и необратимо въздействие върху видовия състав на характерната дива 
флора и фауна, предмет на опазване в защитени зони „Родопи Западни” и “Триград 
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– Мурсалица”, респективно до намаляване на числеността и плътността на 
популациите и на видовете растения и животни предмет на опазване в зоните; 
8. Безпокойството на видовете, предмет на опазване в защитени зони „Родопи 
Западни” с код BG 0001030 и “Триград – Мурсалица” с код BG 0002113 ще бъде 
краткотрайно – само по време на строително-монтажните работи; 
9. Не се очаква в резултат на реализацията на инвестиционното намерение да се 
наруши целостта на горецитираните защитени зони, включително и да настъпи 
фрагментация и прекъсване биокоридорните връзки от значение за видовете, 
предмет на опазване в зоните; 
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. 
 

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. При започване на строителна дейност в двуседмичен срок да се уведоми писмено 
РИОСВ-Смолян; 
2. Да не се допуска увреждане на дървесно-храстова растителност извън обекта и 
да не се допуска увреждане и унищожаване на животински видове; 
3. Да се предприемат мерки за предотвратяване замърсяването на речното корито с 
геоложки материали по време на строителните работи; 
4.  Да се вземат мерки за опазване на горите от пожари; 
5. Да не се допуска замърсяване на водите на р. Широколъшка с отпадъци от 
дейността и непречистени отпадни води; 
6.  Да не се допуска замърсяване на прилежащи територии със строителни, битови 
и други отпадъци; 
7. При генериране на отпадъци, същите да се третират в съответствие с 
изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите му 
нормативни актове; 
8. При аварийни ситуации незабавно да се информират съответните компетентни 
органи; 
 
 

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. 

 
 

Дата на издаване: 

13.10.2011г. 

 

 
 

ИНЖ. ЕЛЕН МИНЧЕВ  

Директор на РИОСВ - Смолян  

 


