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РЕШЕНИЕ  
№ СМ-10-ЕО/2011 г. 

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на 

планове и програми 

 
На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда 

(ЗООС), чл. 14, ал.1 и ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
екологична оценка на планове и програми и чл.2, ал.1, т.1 и чл.37, ал.5 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 

 

 

Р Е Ш И Х: 
 

да се извърши екологична оценка на ПУП за изграждане на: „Вилно 
застрояване”, в ПИ № 23025.39.37 и 23025.39.38, в м. „Келебека”, в землището на гр. 
Доспат, общ. Доспат, обл. Смолянска, с реализацията на който се очаква 
значително въздействие върху компонентите и факторите на околната среда 

  възложители: Звездомир Ганчев Ехленов, Недялка Йорданова 
Александрова, Венцислав Раданов Пържанов с адрес за кореспонденция бул. 
„България” №27, ет.4, ап.18, гр. Смолян 

  характеристика на плана: С реализирането на плана се предвижда 
застрояване на три вилни сгради, като ПИ 39.37 и 39.38 се урегулират и се 
образуват съответно: УПИ...39.37(северен) – с площ 491 м

2
, УПИ...39.37(южен) – с 

площ 877 м
2
 и УПИ...39.38 – с площ 474 м

2
. За улица от УПИ... 39.37 се отнемат 

183м
2
, а от УПИ... 39.38 се отнемат 64м

2
, общо за улица се отнемат 247м

2
. 

Максималните градоустройствени показатели на застрояване са: максимална 
етажност - 2етажа (6м.височина до билото на покрива); максимална плътност на 
застрояване – до 22 %; максимална интензивност – Кинт 0,7; озеленена площ – 
60%. Възложителите възнамеряват да реализират по – ниски градоустройствени 
показатели за всяко УПИ, както следва: 1) за УПИ...39.37(северен)- площ – 491 кв.м.; 
застроена площ – 80 кв.м.; РЗП – 160 кв.м.;максимална плътност на застрояване – 
до 16 %; максимална интензивност – Кинт 0,33; озеленена площ – 80%; 2) за 
УПИ...39.37 (южен) – площ – 877 кв.м.; застроена площ – 70 кв.м.; РЗП – 160 кв.м.; 
максимална плътност на застрояване – до 8 %; максимална интензивност – Кинт 
0,18; озеленена площ – 85%; 3) за УПИ...39.38 – площ – 474 кв.м.; застроена площ – 
70 кв.м.; РЗП – 160 кв.м.; максимална плътност на застрояване – до 15 %; 
максимална интензивност – Кинт 0,33; озеленена площ – 80%. Вилните сгради ще се 
използват за личните нужди на възложителите с общ капацитет за около 10 човека, 
като не предвиждат заведения за хранене. Предложението ще се реализира в 
имоти, собственост на възложителите, с начин на трайно предназначение – 
земеделска земя и начин на трайно ползване – използваеми ливади. Съгласно 
разработен проект за ПУП – ПРЗ за ПИ 39.37 и 39.38 транспортното обслужване на 
новите урегулирани поземлени имоти ще се осъществява от съществуващ горски 
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път. За водоснабдяването и отвеждането на отпадните води е разработена схема, 
според която водоснабдяването ще се осъществи посредством водопроводно 
отклонение от съществуващ водопровод, намиращ се на около 300м. За 
отвеждането на отпадните води като оптимален вариант е предложена безотточна 
яма, която ще се почиства периодично.  

 
Планът не засяга защитени територии, но попада в обхвата на защитени зони 

„Родопи Западни” с код BG 0001030, определена съгласно изискванията на 
Директива 92/43/ЕЕС за хабитатите и “Западни Родопи” с код BG 0002063, 
определена съгласно изискванията на Директива 79/409/ЕЕС за дивите птици. В 
Подробния устройствен план н се предвиждат дейности, попадащи в Приложение № 
1 и 2 от ЗООС. 

 
 

МОТИВИ :  
 

1. С реализацията на инвестиционното предложение се очаква значително 
въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, а именно: 

 Съществува риск от замърсяване на яз. Доспат с непречистени отпадни води; 

 Предложеният план ще се реализира върху земеделска земя с начин на трайно 
ползване – «използваеми ливади». Това би довело до трайно отнемане на 
местообитания и популации на видове. Реализацията на плана е с дългосрочна 
переспектива и предполага значителна промяна в  ландшафта на засегнатата територия. 

 Предложението е в съседство с други процедирани подробни устройствени 
планове с подобен характер – за курортно и вилно застрояване, които заедно ще 
създадат кумулативен ефект и ще окажат значително отрицателно въздействие 
върху компонентите на околната среда. 

2. Очаква се значително въздействието върху околната среда през периода на 
строително – монтажните дейности, което ще окаже  отрицателно влияние върху 
регенеративната способност на природните ресурси в района. 

3. Степентта на въздействие върху местообитанията и популациите, предмет 
на опазване в защитените зони се очаква да бъде значителна в териториалния 
обхват на инвестиционното предложение и зоната като цяло, както по време на 
строителството, така и по време на експлоатацията на инвестиционното 
предложение.  

4. Извършването на екологична оценка на предложения план е наложително, тъй 
като с нея ще се определят степента на въздействие върху компонентите на околната 
среда, мерките за ограничаване, предотвратяване и възможно най – пълно отстраняване 
на неблагоприятните последствия от осъществяването на плана при отчитане на 
актуалното състояние на околната среда в конкретния район. Чрез извършването на 
екологична оценка ще се изяснят и предложат оптималните варианти за изграждане на 
необходимата техническа инфраструктура (водоснабдяване, пречистване на отпадни 
води, транспортен достъп, електроснабдяване). 

5. Строителството и експлоатацията на  инвестиционното предложение за 
“Вилно застрояване” предполага дълготрайни комбинирани отрицателни 
въздействия върху защитени зони „Родопи – Западни” и “Западни Родопи”. 

6. Възможно е негативно повлияване върху благоприятното природозащитно 
състояние на местообитанията и видовете, които се опазват в защитени зони 
„Родопи – Западни” и “Западни Родопи”. В резултат от вероятното отрицателно 
въздействие е възможно нарушаване на благоприятния природозащитен статус на 
местообитанията или видовете, предмет на опазване в зоните. 

7. Предвид разположението на инвестиционното предложение, съществува 
вероятност от кумулативно въздействие върху защитените зони, от едновременното 
въздействие от настоящето, минали и бъдещи инвестиционни предложения в 
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района. 
8. По време на изграждането и експлоатацията на инвестиционното 

намерение за “Вилно застрояване” е възможно безпокойство на животински видове, 
предмет на опазване в зоните, което би могло да доведе до промяна на видовия 
състав, числеността и плътността на популациите им. 
 

 

Екологичната оценка да се възложи като самостоятелен доклад. 
 

І. На основание чл. 14, ал.4 от Наредбата за ЕО поставям следните изисквания към 
обхвата на доклада за ЕО:  
 
1. Докладът за екологична оценка по отношение на съдържание да бъде изготвен в 
съответствие с изискванията на чл. 86, ал.3 от ЗООС и степента на детайлност на плана;  
2. Да се анализират възможните значителни въздействия върху околната среда по 
чл.4 и чл.5 от ЗООС и връзките между тях от предвиденото с плана строителство, при 
отчитане на кумулативния ефект на одобрени и/или реализирани в близост други планове 
и/или инвестиционни предложения;  
3. Да се разгледа и прогнозира бъдещото състояние на компонентите и факторите на 
средата без прилагане на плана;  
4. Да се характеризират възможните начини за постигане на целите на плана и да се 
мотивира избора на алтернатива;  
5. Да се направи оценка и прогноза за състоянието на ландшафта, промените в 
неговата структура и функционално предназначение в резултат от реализиране на плана;  
6. Да се определят мерки за предотвратяване, намаляване и възможно найпълно 
отстраняване на неблагоприятните последствия от реализацията на плана по време на 
строителство и експлоатация;  
7. Да се посочат мерки за наблюдение и контрол при прилагането на плана със 
срокове, отговорници, санкции;  
8. При извършване на екологичната оценка да се използват методите, посочени в 
“Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България”, достъпно на 
http://www.moew.government.bg, ключова тема “Превантивна дейност”; Да се ползват 
указания и методики на Европейската комисия за стратегическа екологична оценка, 
достъпни на Интернет страницата на Комисията. 
(http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm).  
 

ІІ. Указания за провеждането на консултации с обществеността, заинтересованите 
органи и трети лица:  
 
1. Възложителят на плана да разработи и представи в РИОСВ – Смолян схема за 
провеждане на предварителни консултации с обществеността, заинтересованите органи 
и трети лица, в т.ч. с РИОСВ-Смолян, компетентният орган по процедурата за ЕО; със 
засегнатата община и кметство; с БДИБР – Пловдив по отношение на засягане на водни 
обекти или санитарноохранителни зони около водоизточници; с операторите на 
водопроводни, електроразпределителни и електропреносни мрежи - по отношение на 
евентуално засягане на техните елементи и сервитути и др. по преценка на възложителя. 
2. Препоръчваме следната таблична форма за справка от извършените консултации: 
 

 

№  Извършени консултации 
/община /кметство 

/контролен орган /ведомства 
/НПО, др. организации  

Описание на изразени 
становища/препоръки/ 

бележки, др.  

Приети 
/неприети  

Мотиви  
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3. Резултатите от извършените консултации да бъдат отразени в екологичната 
оценка;  
4. Предварителните консултации и консултациите по изработения доклад да бъдат 
съобразени с изискванията на чл. 19 и 20 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на екологична оценка на планове и програми, както и с реда за съгласуване 
на плановете по реда на ЗУТ.  

 
ІІІ. На основание чл. 23, ал. 2 от Наредбата за ОС поставям следните условия 

и изисквания към обхвата и съдържанието на Доклада по ОС: 

 
Оценката за съвместимостта  на инвестиционното предложение с предмета и 

целите на опазване на защитени зони „Родопи Западни” с код BG 0001030 и 
“Западни Родопи” с код BG0002063 да се представи под формата на Доклад, чиято 
структура да е съобразена с изискванията на чл. 23, ал. 2 от Наредбата за ОС.  

При определянето на степента на въздействие на обекта да бъдат 
съблюдавани критериите на чл. 22 от същата. Изводите да бъдат направени на база 
количествени оценки за очакваните загуби или влошаване на състоянието на 
местообитания (площ) и видове (численост и плътност на популациите), предмет на 
опазване в защитените зони, разгледани в контекста на представеността на 
местообитанията/видовете в тези зони и в мрежата от зони като цяло.  

 
При изготвяне на Доклада по ОС за въздействието върху защитените зони да 

бъде включена информация, съдържаща следното: 
 

1. Анализ на възможните значителни въздействия върху обектите на защита в 
зоните и отчитане на кумулативния ефект от вече изградени, процедирани 
или очаквани инвестиционни  предложения. 

2. Да се направи оценка, анализ и прогноза на видовете земи, които ще бъдат 
засегнати или увредени от изграждането на обекта; да се оцени 
фрагментацията на местообитанията; 

3. Да се направи оценка, анализ и прогноза на типовете хабитати (от 
Приложение 1 на ЗБР), които ще бъдат засегнати; Да се изчисли процента на 
загубената площ от дадените местообитания спрямо площта на 
местообитанието в зоните или в мрежа като цяло. 

4. Описание на редки и застрашени растителни и животински видове, чиито 
местообитания ще бъдат засегнати, както и прогнозна оценка на степента на 
въздействие върху тях; времетраене на безпокойството на видовете; 

5. Да бъдат предложени и оценени конкретни смекчаващи/компенсиращи 

мерки за намаляване и отстраняване на възможните отрицателните 

въздействия от реализацията на инвестиционно предложение, които да 
отразяват спецификата на зоните, предмета на опазване в тях и 
характеристиките на инвестиционното предложение.  

6. Да бъдат предложени и оценени алтернативни варианти по смисъла на §3, 
т. 7 от допълнителните разпоредби на Наредбата за ОС.  

7. Да се предложат мерки за мониторинг и контрол при осъществяване на 
инвестиционно предложение. 

 
ІV. Изисквания към експертите изготвящи оценката на степента на 

въздействие на защитените зони: 
 

- Оценката за съвместимостта на инвестиционното предложение с предмета и 
целите на опазване на защитените зони следва да се възложи на експерти в 
областта на ботаниката и зоологията.  Експертите да отговарят на изискванията на 
чл. 9, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за 
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съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с 
предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 
73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г.). 

 

 

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез 

Директора на РИОСВ-Смолян пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд гр. 

Смолян в 14-дневен срок от съобщаването му.  

 
 

ИНЖ. ЕЛЕН МИНЧЕВ  

Директор на РИОСВ - Смолян  

 

27.07.2011г. 

 
 

 
 
 


