
„ДС  СТРОЙ  ГРУП” ООД  
пк 4800 гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, ул. „Бузлуджа” № 60, ЕИК 203856400 

До 
Кмета на 
Община Девин  
Област Смолян 
 
 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДАСКАЛОВ, 
 
 
 
На основание Глава II, чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване 

на ОВОС на инвестиционни предложения, с настоящето Ви уведомяваме, за започване 
на процедура в РИОСВ-Смолян за преценяването на необходимостта от ОВОС за 
инвестиционното намерение на „ДС СТРОЙ ГРУП” ООД, гр. Девин, а именно: 

 
Почистване чрез изземване на натрупаните наносни отложения на 2 броя 

участъци от река Въча, в земл. на с. Настан, общ. Девин, обл. Смолян. 
Участъците се намират както следва: 
Участък Настан І – от края на кв. Настан по посока с. Грохотно в р. Въча и с 

дължина около 100 м нагоре срещу течението с географски координати – начало N 
41,70832° и Е 024,41453° и край N 41,70861° и Е 024,41319°. 

Участък Настан ІІІ – извън урбанизирана територия с начало 1 000 м от 
железобетонен мост в края на кв. Настан по посока с. Грохотно и с дължина около 
250 м. нагоре срущу течение с географски координати – начало N 41,70525° и Е 
024,40939° и край N 41,70434° и Е 024,40713°, съгласно приложената ситуация и 
карта. 
 
 
 

Приложения: съгласно текста. 
 
 
 
 
 
 
 
Дата: ……..2017 г.      С уважение:   ………………… 
гр. Девин         /подпис и печат/ 
 



ИНФОРМАЦИЯ 
 

Съгласно Глава ІІ, чл. 4, ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС 
за инвестиционни предложения 

 
1. Данни за възложителя 
  „ДС СТРОЙ ГРУП” ООД гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян 

ПК 4800, гр. Девин, ул. „Бузлуджа” № 60, ЕИК 203856400 
СВЕТОСЛАВ МАЛИНОВ СИМОВ, GSM 0877/772772 - Управител  

 
2. Резюме на предложението, в т.ч. описание на основните процеси, капацитет, дали е 
за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на 
производствената дейност и др. 

Почистване чрез изземване на натрупаните наносни отложения на 2 броя 
участъци от река Въча, в земл. на с. Настан, общ. Девин, обл. Смолян. 

Участъците се намират както следва: 
Участък Настан І – от края на кв. Настан по посока с. Грохотно в р. Въча и 

с дължина около 100 м нагоре срещу течението с географски координати – начало 
N 41,70832° и Е 024,41453° и край N 41,70861° и Е 024,41319°. 

Участък Настан ІІІ – извън урбанизирана територия с начало 1 000 м от 
железобетонен мост в края на кв. Настан по посока с. Грохотно и с дължина 
около 250 м. нагоре срущу течение с географски координати – начало N 41,70525° и 
Е 024,40939° и край N 41,70434° и Е 024,40713°. 

Инвестиционното предложение е ново и е с цел защита от вредното 
въздействие на водите и осигуряване по-добра пропускателна възможност на 
реката. 

Основен процес е механизирано отнемане на натрупаните наносни 
отложения от инертен материал с техника. Почистването и изземването на 
инертния материал ще е по цялата разрешена площ в зависимост от 
натрупаните, подробно описани в доклада. 

Натоварването ще става на място в транспортни средства, с които ще се 
транспортира. 

Извозването на материала до съответните строителни обекти и депо или 
до ТМСИ за първична преработка ще се извършва с автотранспорт по 
съществуващи черни пътища и по асфалтирани пътища.  

 
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности 
в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, 
необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на 
специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение 
по реда на специален закон: 

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

 
4. Местоположение на площадката - населено място, община, квартал, поземлен 
имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, 
географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в 



БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната 
екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за 
опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, 
схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура; 

Площадката е от два участъка: 
Участък Настан І – от края на кв. Настан по посока с. Грохотно в р. Въча и 

с дължина около 100 м нагоре срещу течението с географски координати – начало 
N 41,70832° и Е 024,41453° и край N 41,70861° и Е 024,41319°. 

Участък Настан ІІІ – извън урбанизирана територияс начало 1 000 м от 
железобетонен мост в края на кв. Настан по посока с. Грохотно и с дължина 
около 250 м. нагоре срущу течение с географски координати – начало N 41,70525° и 
Е 024,40939° и край N 41,70434° и Е 024,40713°. 

 
5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и 
експлоатацията, включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и 
други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от 
повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи 
съоръжения или необходимост от изграждане на нови; 

Ще се ползва воден обект, а по смисъла на инвестиционното предложение 
то е свързано с почистване и изземване от него на природен ресурс - инертни 
материали - твърди наносни отложения в участъците, определени с горните 
параметри. Липсва водовземане и изграждане на нови съоръжения. 

Строителство не се предвижда. Почистването ще се осъществи по 
проект, който вкл. начина и техниката на изземването на инертния материал от 
водния обект, периодично контролно следене с геодезически методи на почистения 
материал, визуален контрол, водене на пълна отчетност и документалност. 

6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: 
Основни източници на замърсяване на атмосферния въздух са от 

запрашаване при движението на превозните средства. При изгаряне на горивото в 
автотранспорта се отделят токсични газове, които съдържат азотни окиси, 
серни окиси, въглеводороди и др. 

Поради ниската интензивност на транспорта не се очаква замърсяване на 
атмосферния въздух в околната среда над ПДК, още повече, че влияние оказват и 
преобладаващите ветрове по поречието на р. Въча. 

7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното 
третиране: 

Не се очаква генерирането на отпадъци от тази дейност. При наличие на 
такива при самото почистване и изземване ще се събират и ще се извозват до 
депото за ТБО-Барутин. 

 
8. Очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, 
промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна 
станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна 
система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др. 

От дейността не се очаква образуването на отпадъчни води и не се 
предвижда изграждане на пречиствателни съоръжения. 



 
9. В случаите по чл. 103, ал. 1 от ЗООС – опасни количества, вид и класификация на 
опасните вещества съгласно приложение № 3 към ЗООС 

От дейностите не се образуват опасни отпадъци по смисъла на чл. 103, 
ал.1  от ЗООС. 

 


