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Р Е Ш Е Н И Е  

№ Пд-ОС-022/2010 г. 

по оценка за съвместимост  

  
На основание чл.31 ал.12, т.1, във връзка с ал. 11 от Закона за биологичното 

разнообразие /ДВ. бр.77/2002г., изм. ДВ. бр.88/2005г.. ДВ. бр.105/2005г., ДВ. бр.29/ 

2006г., ДВ. бр.30/2006г.,. ДВ. бр.34/2006г., ДВ. бр.52/2007г.,ДВ. бр.64/2007г., ДВ. бр.94/ 

2007г., ДВ. бр.43/2008г., ДВ. бр. 19/2009г., ДВ. бр. 80/2009г., ДВ. бр. 103/2009г./  и чл.28 

ал.1, т. 1 и ал.2, във връзка с чл. 29 от Наредба 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.73/2007 г./  и представен 

доклад по оценка за съвместимостта /ДОС/ в РИОСВ-Пловдив, съгласно чл. 23, ал. 2  с 

вх.  № 332/15.04.2010 г.  

                                          РЕШИХ 

Съгласувам   инвестиционно предложение – „Изграждане на МВЕЦ – ТУНЕЛА” на 

река Чепеларска, землище на с. Бачково 

местоположение – поземлени имоти с №,№ 02974.7.75; 02974.7.77, 02974.8.49, съгласно 

КК  за землището  на  с.Бачково, общ.  Асеновград, обл.Пловдивска, защитени зони   

„Добростан” с код BG 0002073  и „Родопи Средни” с код BG 0001031 

с възложител –  „ВЕЛОГ” ЕООД,   със седалище и адрес на управление: гр.  Асеновград, 

 - . 

  

Характеристика  на   инвестиционното предложение:  

Инвестиционното предложение предвижда  изграждане на МВЕЦ на р. Чепеларска, 

с мощност 1000 кВТ и разрешено водно количество  12,000 куб.м./сек.  

 

МВЕЦ включва следните съоръжения: 

- Водохващане, на кота 334,6 м., в  землището на с. Бачково, местност „Мъртвицата”, 

непосредствено след втория тунел на пътя Асеновград – Смолян, с координати Х= 

22695,30 и Y= 26068,50.  

- Напорен тръбопровод – с обща дължина 75,0 м. и диаметър 2500 мм. 



- Сграда на МВЕЦ - разположена на левия бряг на реката, с кота долно водно ниво 325,90 

м.   

Към документацията  са приложени скици на имотите, в които се предвижда да се 

реализира ИП, от които е видно, че същите, са с трайно предназначение „за 

електроенергийно производство”.   

  За инвестиционното предложение  има издадено Решение №ПР -141/2003 г. за 

преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната 

среда от РИОСВ-Пловдив, да не се извършва оценка на въздействието върху околната 

среда.  

  За инвестиционното предложение има издадено Разрешително за водоползване   

№ 1675 от 15.09.2003 г. на  Басейнова дирекция ИБР – Пловдив. С  Решение № РР-

751/18.08.2009 г. на  Басейнова дирекция ИБР – Пловдив, същото е изменено и 

продължено. 
Процедурата по оценка за съвместимост на инвестиционното предложение се 

извършва на основание § 14 ал. 3 от ПР към ЗИДЗБР, § 4, ал. 3 и чл. 2, ал. 1, т. 3, буква 

„б” от  Наредба 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 (Наредба за ОС).  
Защитена зона „Добростан”, с код BG 0002073 е включена в списъка  на  

защитените зони за опазване на дивите птици, приет с Решение на МС №802/04.12.2007 г.  

Защитена зона „Родопи Средни” с код BG 0001031, в която попадат имотите, в 

които ще се реализира ИП  е включена в списъка на защитените зони за опазване на  

природните местообитания и на дивата флора и фауна, приет с Решение на МС № 

661/16.10.2007 г. (ДВ бр.85/2007 г.). До момента на издаване на решението, защитените 

зони не са обявени със заповед на министъра на околната среда и водите.  Имотите, в 

които се предвижда да се реализира инвестиционното предложение не попадат в 

границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии и за 

инвестиционното предложение не се прилагат изискванията на чл. 12 от Наредбата за ОС.  

На основание чл. 20 от Наредбата за ОС за  инвестиционното предложение  

„Изграждане на МВЕЦ - ТУНЕЛА” на река  Чепеларска, землище на с. Бачково е издадено 

Решение № Пд –ОС -009/2010 г. на РИОСВ – Пловдив, за извършване на оценка за 

степента на въздействие на  инвестиционното предложение върху защитената зона. 

Представеният доклад за оценка за степента на въздействие на инвестиционното 

предложение върху защитената зона е оценен положително, за което е уведомен 

възложителя с писмо изх. № 332/23.04.2010 г. 

При проведените консултации, съгласно чл. 25, ал.1 от Наредбата за ОС, в РИОСВ- 

Пловдив не са постъпили, становища, предложения или възражения относно 

инвестиционното предложение. 

 

 Съгласуването се основава на следните мотиви:  

 

1. С реализацията на инвестиционното предложение не се засягат пряко 

местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона  „Добростан” с 

код BG 0002073 . 



2. С реализацията на МВЕЦ „Тунела” се очаква да бъдат засеганати 0,2 % от 

площта на природни местообитание 91 ЕО „Алувиални гори от Alnus glutinosa и 

Fraxinus excelsior”, предмет на опазване в защитена зона  „Родопи Средни” с код 

BG 0001031. 

3. С реализацията на инвестиционното предложение се засяга минимална част – 

0,0001 % от  общата площ на защитена зона „Родопи Средни” с код BG 0001031 

и 0,0003 % от общата площ на защитена зона „Добростан” с код BG 0002073.   

4. Инвестиционното предложение ще се  реализира в периферията на  двете 

защитени зони и не се очаква фрагментация на зоните и на природните 

местообитания предмет на опазване в   тях. 

5. За имотите в които ще се реализира инвестиционното предложение няма данни 

за  наличие на  находища на защитени растителни видове и постоянни 

местообитания на защитени животински видове.  

6. Реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до 

намаляване числеността и плътността на популациите на видовете растения и 

животни, предмет на опазване в двете защитени зони. 

7. Вероятното кумулативно въздействие, изразяващо се в загуба на площ от двете 

защитени зони, в резултат от реализацията на другите МВЕЦ на р.Чепеларска – 

МВЕЦ „Наречен” и МВЕЦ „Наречен 1”, както и  МВЕЦ на р. Луковица е 0,0004 

% от ЗЗ „Родопи Средни” и 0,0007 % от ЗЗ „Добростан”.  В  предвид 

извършения анализ на фактическата обстановка в района на инвестиционното 

предложение, не се очакват значителни кумулативни въздействия върху 

защитената зона. 

8. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци в количества, които да окажат 

значително отрицателно въздействие върху защитените зони. 

9. Заключението за вида и степента на отрицателно въздействие на 

инвестиционното предложение върху защитените зони или техните елементи, 

дадено в доклада за извършване на оценка за степента на въздействие на  

инвестиционното предложение върху защитените зони е, че реализацията на 

инвестиционното предложение няма да окаже  значително отрицателно 

въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. 

10. При проведените консултации, съгласно чл. 25, ал.1 от Наредбата за ОС, в 

РИОСВ- Пловдив не са постъпили, становища, предложения или възражения 

относно инвестиционното предложение. 

 

Реализацията на   инвестиционното предложение се съгласува при спазване на 

следните 

условия: 
 

1. Минималното водно количество в реката след водохващането да бъде  не по-

малко от 800 куб.м./сек.   

2. Застроената площ на сградоцентралата да бъде  до 55 кв.м., като сградата на 

МВЕЦ бъде изградена от готови сглобяеми елементи, а не чрез монолитно 

строителство.  

3. Застроената площ на водохващането да бъде до 1000 кв.м. 



4. Пред напорния тръбопровод да се монтират предпазни решетки, недопускащи 

навлизане на риби и земноводни. 

5. Строителните дейности да се извършат извън активния размножителен период  

(1 април – 15 юни).  

6. С цел предотвратяване попадане и загиване на бавно подвижни животни,  

изкопите на трасето, полагането на тръбите и зариването на изкопа да се 

извършва поетапно, едновременно в рамките на работния ден. 

7. По време на строителството и експлоатацията да не се допуска замърсяване с 

отпадъци или увреждане по друг начин на площи извън, предвидени за 

изграждане на обекта.  

8. Турбинната зала да бъде шумоизолирана. 

9. Да не се монтира външна осветителна система към сградоцентралата. 

10. След завършване на строителството да се извърши почистване на терена и при 

необходимост нарушените терени да се рекултивират. 

11. По време на размножителния период на рибите да се осигури охрана на 

водовземното съоръжение и рибния проход към него с цел недопускане 

бракониерство.   

12. Сградоцентралата да се обезопаси в противопожарно отношение. 

 

     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 всички случаи на промяна в някои обстоятелства, при които е издадено 

решението, възложителят, съответно новия възложител е длъжен да уведоми 

компетентния орган за промените в 14 дневен срок от настъпването им.   

На основание чл. 31, ал. 11 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), 

решението оценка за съвместимост автоматично прекратява действието си, ако в 

продължение на 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването 

на инвестиционното предложение. 

При констатиране на неизпълнение на условията, изискванията и мерките 

посочени в настоящото решение, виновните лица носят административно 

наказателна отговорност по чл. 128 буква „б” от ЗБР.   Решението може да бъде 

обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и 

водите и пред Административен съд гр. Пловдив по реда на Административно 

процесуалния кодекс. 

 

гр. Пловдив     
26. 05. 2010 г.                 
        ДИРЕКТОР: 

         / инж. В. Атанасова/ 


