
 

 РР ЕЕ ПП УУ ББ ЛЛ ИИ КК АА   ББ ЪЪ ЛЛ ГГ АА РР ИИ ЯЯ  
 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

 
 

РЕШЕНИЕ № 25 - ПР /2010 г. 
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда 
 
На основание чл. 93, ал. 2 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, 
ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона 
за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 3 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 за ОС) и представена писмена документация от възложителя по 
Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС 

 
 
 

Р Е Ш И Х 
 
 
да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение „Подмяна на съществуващ седалков лифт 4 FIX от м. Бъндеришка поляна до 
м. Коларски път с нов седалков лифт 6 CDL, зона Бъндерица, ски-зона с център Банско ”, 
което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни 
местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени 
зони 
възложител: „ЮЛЕН” АД - гр. София, ул. “Узунджовска” №13, ет.4, ап.8  

БУЛСТАТ: 101156430  
 

 
Кратко описание на инвестиционното предложение: 
Инвестиционното предложение предвижда подмяна на съществуващ четириседалков лифт 
от м. Бъндеришка поляна до м. Коларски път с ново шестседалково съоръжение по 
същото направление. Новото намерение се предвижда да се разположи изцяло по трасето 
на старото, без да се увеличава площта на заетата към настоящия момент територия с 
ширина 12,5 м, дължина 700 м и обща площ 0.67 ха. Капацитетът на новото съоръжение се 
увеличава от 1000 на 3000 д/час превозна собственост.   
  Основните етапи, свързани с реализиране на инвестиционното предложение са 
следните:  
• Подготвителни работи, включващи демонтаж на съществуващото съоръжение и 

съществуващите 12 стълба, и доставка на новото съоръжение;  
• Земни работи – монтиране на нови стълбове и станции с по-голяма конзолна част за 

прибиране на откачащите се седалки, като фундамента на вече съществуващите 
станции ще бъде запазен в сегашните си размери;  

• Монтажни работи – монтиране на нови 8 стълба с нови „точки” и монтаж на новия 
лифт;  

• Възстановителни работи – изнасяне на демонтирания лифт и евентуални отпадъчни 
продукти и ако са необходими - възстановителни и козметични корекции по трасето на 
съоръжението. 

 
 Теренът, предмет на инвестиционното предложение, се намира в: 



 

- границите на две защитени зони с код BG0000209 “Пирин” за опазване на природните 
местообитания и дивата флора и фауна, и за опазване на дивите птици, обявена със 
Заповед № РД-572/2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 84/2008 
г.); 

- защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии – Национален парк 
„Пирин”, в зона ІV – зона на сгради и съоръжения, съгласно Плана за управление на 
Парка.  

Инвестиционното предложение се счита като изменение на намерение от обхвата 
на Приложение №2 (т.12, б. „а”) на ЗООС и съгласно чл.93, ал.1, т.3  от Закона подлежи на 
преценяване на необходимостта от ОВОС. Предвид засягане на защитена територия – 
Национален Парк „Пирин”, компетентен орган за произнасяне с решение е министърът на 
околната среда и водите. 

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и 
съгласно чл. 2, ал. 1, т. 3, буква “а” и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и 
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони  (ДВ 
бр.73/2007г.) инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с 
предмета и целите на опазване на описаните по-горе ЗЗ. 
 
 
 

МОТИВИ: 
 

І. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: 
обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други 
предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и 
дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти: 

 
1. Електроснабдяването на съоръжението ще се осъществява съществуващ 

електропровод. 
2. Инвестиционното предложение не предвижда  обекти, изискващи осигуряване на 

вода за питейно-битови нужди, както и такива, които да са източници на отпадъчни 
води. 

3. Инвестиционното предложение ще се реализира в съществуваща просека, 
изградена за прокарването на съществуващия лифт. За осъществяването на 
предложението не се предвиждат площи за временни дейности по време на 
строителството. Преместването на демонтираното съоръжение и доставката на 
новото ще се извърши по въздушен път – чрез хеликоптер.  

4. Осъществяването на предложението не налага прокарване на нова инженерна и 
транспортна инфраструктура. Не се предвижда изграждане на обекти за хранене, 
търговия, обслужване и др. 

5. Не се предвижда извършване на взривни работи при демонтажа на старото и 
монтажа на новото съоръжение. 

 
ІІ. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото 

ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и 
регенеративната способност на природните ресурси в района: 

 
6. Реализирането на предложението не противоречи на режима на защитената 

територията, определен с утвърдения от министерски съвет План за управление на 
НП „Пирин”, както и на режима на защитената зона за опазване на дивите птици, 
обявена със Заповед № РД-572/2008 г. на Министъра на околната среда и водите. 

7. Инвестиционното предложение за подмяна на съществуващ седалков лифт 4 FIX с 
нов седалков лифт 6 CDL ще бъде реализирано върху съществуващото трасе,  
поради което няма вероятност за унищожаване или увреждане на природни 



 

местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в двете 
защитени зони чрез усвояване на  нови територии. 

 
ІІІ. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 
 

8. Предвиденият краткия срок за изпълнение на строителните дейности, не се очаква 
трайно безпокойство и прогонване на опазваните видове, което да е свързано с 
последващи изменения в структурата и плътността на популациите им. 

9. Характерът на инвестиционното предложение и обстоятелството, че възлизащата 
на 0.67 ха площ на просеката няма да бъде увеличена, не предполагат 
допълнително фрагментиране на природните местообитания, местообитанията на 
видовете, вкл. птици, или прекъсване на биокоридорните връзки. 

 
 
ІV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, 

засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 
комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

 
10. През периода след 2007 г. в границите на двете защитени зони с код BG0000209 

“Пирин” за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, и за 
опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-572/2008 г. на Министъра на 
околната среда и водите (ДВ бр. 84/2008 г.), са реализирани две инвестиционни 
предложения с възложител „Юлен” АД, както следва: 

10.1  „Изграждане на инжинерно съоръжение за преминаване на ски-писта „Чалин 
Валог” на кота 1185 до 1190, ски-зона Банско”, с издадено Решение №21-ПР/2007 г. 
на министъра на околната среда и водите; 

10.2  „Изграждане на четириседалков лифт в м. „Чалин Валог”, ски-зона Банско”, с 
издадено Решение №22-ПР/2007 г. на министъра на околната среда и водите. 

При реализацията на настоящето инвестиционно предложение не се очаква 
кумулативно значително отрицателно въздействие върху природните местообитания и 
местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитени зони „Пирин” спрямо 
цитираните две инвестиционни предложения в местност „Чалин валог”; 

11. Реализацията на предложението няма да доведе до нарушаване цялостта на двете 
защитени зони „Пирин” и обуславя запазване на досегашната им кохерентност. 

12. Спецификата по изграждането и експлоатацията на предложението не предполага 
организирано изпускане на вредни емисии в атмосферния въздух. 

13. В резултат от реализацията на предложението типът на ландшафта няма да се 
промени, тъй като трасето е съществуващо. 

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

 
 
V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или 

технологии:  
 
За инвестиционното предложение е уведомен кмета на Община Банско, а засегнатото 

население – чрез обява на информационното табло пред общината. С писмо изх.№ 33-01-
3250/14.05.2010г. Кмета на община Банско уведомява възложителя, че до 12.05.2010г. в 
общината не са постъпили мнения, възражения и становища от граждани, фирми и 
организации.  

 
 

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 
 



 

1. Да не допуска отсичане на дървета и храсти за разширяване на 
съществуващата просека, както и усвояване на нови терени извън съществуващата 
инфраструктура, необходима за транспортирането или монтирането на съоръженията. 

2. Да не се допуска замърсяване на територията на защитените зони, респ. 
националния парк, със строителни отпадъци при извършване на монтажните и 
демонтажните дейности, останали след демонтиране на старото съоръжение. 

 
Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в 

посочения му капацитет. 
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 МОСВ и РИОСВ – Благоевград 
до 14 дни след настъпване на измененията. 

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 
14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на 
Административно-процесуалния кодекс. 

 
На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и по искане на възложителя „ЮЛЕН” АД - гр. София, 
отправено с писмо вх. № ОВОС-828/08.06.2009г., в което се посочва, че възможността за 
подмяна на съоръжението е силно ограничено във времето, поради голямата надморска 
височина и тежките метеорологични условия във високата част на планината и: 

• дружеството е сключило договор за доставка на съоръжението през м. юни 2010г. 
В случай, че същото не бъде монтирано през същата година, значително ще 
съкрати гаранционния му срок и оскъпи подмяната със значителни по неговото 
разходи по съхранение и охрана; 

• подмяната на съоръжението през 2010г. е наложено от подготовка на 
домакинството на провеждането на кръг от Световната купа – мъже - слалом и 
комбинация през зимен сезон 2010/2011г.; 

 
и намирайки за основателно искането на възложителя, както и че са налице 
предпоставките от АПК, 
 

РАЗПОРЕЖДАМ: 
 

 Допускам предварително изпълнение на настоящето решение. 
Разпореждането подлежи на обжалване пред ВАС по реда на АПК в тридневен срок 
от съобщаването му. 

 
 
 

МИНИСТЪР: 
        
НОНА КАРАДЖОВА 
 
 
Дата: 24.06.2010 г.                
 
 
 

 
 


