Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г АР И Я
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н
РЕШЕНИЕ № 61 - ОС /2010 г.
по оценка за съвместимостта
На основание чл.31, ал.12, т.1 във връзка с чл.31, ал. 11 от Закона за
биологичното разнообразие 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) съгласно чл. 23, ал. 2 с вх.№ КПД-14-734/ 25.06.2010 г.,
РЕШИХ:
съгласувам реализацията на инвестиционно предложение за МВЕЦ “Теа” (III-ти
етап), в УПИ I- 574005 и УПИ I-574002, 0043, м. ”Герзовица”, землищата на гр.
Смолян и с. Киселчово, общ.Смолян, обл. Смолян, с обща площ на имотите 2.42 дка
върху защитени зони „Родопи Западни” с код BG 0001030 и „Триград - Мурсалица” с
код BG 0002113.
Местоположение: УПИ I- 574005 и УПИ I-574002, 0043, м. ”Герзовица”, землищата
на гр. Смолян и с. Киселчово, общ.Смолян, обл. Смолян, защитени зони „Родопи
Западни” с код BG 0001030 и „Триград - Мурсалица” с код BG 0002113.
Възложител: Тодор Стоев Згуров, гр. Смолян, ул. “Беклийца” № 20, тел. 0878 370
590 и Йорданка Тодорова Стоева, гр. София, ж.к. “Младост” № 2, бл. 216, ет. 13, ап.
48.
Характеристика на инвестиционното предложение: Предвижда се изграждането
на МВЕЦ за производство на електроенергия. МВЕЦ “Теа” ще бъде разположен в
горното течение на р. Черна. Предвижда се водохващането да се изгради на кота
1435м. на разстояние 30 метра под шосето гр. Смолян – с. Мугла. Водохващането се
осъществява от УПИ I-574002, 0043, с площ 1.556 дка, землищата на гр. Смолян и с.
Киселчово. Сградата на електроцентралата ще се разположи върху речна тераса
под пътя за с. Мугла (кота на водоизливане 1348м.) - УПИ I- 574005, с площ 0.864
дка, землището на гр. Смолян. Тръбопровода следва речното течение, покрай
трасето на шосето гр. Смолян – с. Мугла. Водохващането е разположено на 1800м.
над централата. Предвижда се изграждане на яз с дължина на преливния фронт
около 15 м, а височината му няма да надхвърля 2 метра. Площта на водното
огледало, оформено от построяването на яза, ще бъде около 80 м 2. Към яза ще се
изгради рибен проход, осигуряващ възможност за миграция на рибите.
Инвестиционното предложение попада в защитени зони „Родопи Западни” с код BG
0001030 и “Триград - Мурсалица” с код BG 0002113.
За инвестиционното предложение е издадено РЕШЕНИЕ № 32 - ОС /2010 г. за
оценка на степента на въздействие, относно съвместимостта на инвестиционното
предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони.
На основание чл. 24, ал. 5, т. 2 от Наредбата за ОС е дадена положителна оценка
на качеството на доклада, за която възложителя е уведомен с писмо на РИОСВ Смолян с изх. № КПД 14-734/02.07.2010 г. Проведени са предвидените в чл. 25 от
Наредбата за ОС консултации с обществеността.
След анализа на изложената в Доклада по ОС информация и направените в него
заключения от експертите изготвили Доклада, може да се направи извод, че
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степента на въздействие върху местообитанията и популациите, предмет на
опазване в защитени зони „Родопи Западни” и “Триград - Мурсалица” няма
вероятност да е значителна в областта на въздействие на инвестиционното
предложение. Направената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал.1 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.
МОТИВИ:
1. Съгласно анализа на предоставената информация, реализирането на
инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху
защитени зони „Родопи Западни” и “Триград - Мурсалица”. Разглеждания трансект
не е местообитание на някой приоритетен вид.
2. Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена
територия, съгласно Закона за защитените територии.
3. Поради високите брегове практически почти няма да се залее горска растителност и
да се засегнат горски площи. Трасето на напорния тръбопровод ще преминава
непосредствено под шосето гр. Смолян – с. Мугла (бермата на асфалтовия път),
предимно през скалисти и нелесопригодни терени. Учреденият сервитут на обекта е
минимална част от природно местообитание 9410 Ацидофилни гори от Picea в
планинския до алпийския пояс (Vaccinio – Piceetea). Прокарването на напорния
тръбопровод на МВЕЦ “Теа” всъщност няма да окаже почти никакво ефективно
въздействие върху хабитат с код 9410, като при необходимост ще се отстраняват
само отделни дървета.
4. Няма да се прави просека за електропровод, тъй като на 80 метра срещу
площадката на МВЕЦ “Теа” се намира действаща подстанция.
5. За достъп до сградата на МВЕЦ-а, ще се изгради къс обслужващ път с дължина 45
метра – отклонка от шосето за с. Мугла
6. Благоприятно условие за запазване на нормалното състояние на речната
екосистема в участъка, успореден на напорния тръбопровод са двете дерета – леви
притоци в участъка между водохващането и сградата на МВЕЦ-а, които макар и със
занижен дебит не пресъхват през лятото.
7. Отпадните води от централата, която ще се обслужва само от един човек (и то
аварийно) ще се събират в безотточна изгребна яма и ще се изпомпват със
специализирана техника и транспортират до най-близката ПОСВ. Това ще
предотврати освобождаването на отпадни води в р. Черна.
8. 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
- Мурсалица”, респективно до намаляване на числеността и плътността на
популациите и на видовете растения и животни предмет на опазване в зоните.
9. Не се очаква отделяне на вредни емисии, които биха довели до замърсяване на
водите, въздуха и почвите, както по време на строителството, така и от
експлоатацията на обекта.
10. Площадката на инвестиционното намерание не засяга биокоридори на Европейския
вълк и Кафявата мечка.
11. С изграждането на рибния проход се осигурява екологосъобразен режим на
експлоатация на водохващането и свободна миграция на рибите.
12. На около 2450 метра от мястото, на което се предвижда изграждането на МВЕЦ
“Теа”, надолу по течението на реката се предвижда изграждане на водохващането
на МВЕЦ “Рудметал”. (сроителството на МВЕЦ “Рудметал” към момента не е
2/4

07.10.2013 г.

започнало). На около 1200 метра надолу след сградата на МВЕЦ “Рудметал” се
намира водохващането на МВЕЦ “Герзовица”. Почти петнадесетгодишната й
експлоатация не е повлияла негативно на района. Общата дължина на р. Черна от
извора й до гр. Смолян е 18 км, от които към момента са застроени 900 м. и още
1800м. са предвидени за застрояване в перспектива (МВЕЦ “Рудметал”). При
реализация на двете инвестиционни намерения в перспектива (МВЕЦ “Рудметал” и
настоящото за МВЕЦ “Теа”) общата дължина на трите деривации ще бъде 4500
метра (25 % от дължината на р. Черна от извора й до гр. Смолян). Предполагаемо
негативно въздействие от реализацията на ИП върху двете ЗЗ, е възможно най-вече
по отношение на характеристиките на водния отток. С оглед, че в района не са
открити приоритетни за опазването в зоните видове и местообитания не се очаква
кумулативно въздействие върху предмета и целите на опазването им.
13. В законоустановения 30 - дневен срок за консултации с обществеността няма
постъпили мотивирани писмени становища или възражения по инвестиционното
предложение и доклада.
Това дава основание да се заключи, че реализацията на инвестиционно
предложение за изграждане на „МВЕЦ “Теа” няма да окаже значително въздействие
върху защитени зони „Родопи Западни” с код BG 0001030 и “Триград - Мурсалица” с
код BG 0002113.
Реализацията на инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ “Теа”,
в землището на гр. Смолян и с. Киселчово, общ. Смолян, обл. Смолян се съгласува
при следните
УСЛОВИЯ:
1. Да не се допуска увреждане на дървесно-храстовата растителност извън
обекта и да не се допуска увреждане и унищожаване на животински видове.
2. Да не се допуска замърсяване на прилежащите територии със строителни,
битови и други отпадъци, вкл. депониране на земна маса.
3. МВЕЦ-а да се оборудва с шумозащитна изолация, което ще изключи
възможността за генериране на шумови въздействия над пределно
допустимите.
4. Да се вземат мерки за опазване на горите от пожари.
5. През първите 90 метра напорния тръбопровод се полага подземно.
Повърхността на насипа да се покрие с изкопна маса, богата на хумус, което
да позволи естественно затревяване на крайпътната ивица.
6. Да се минимизират размерите на строителните площадки и да не се
използват взривни материали.
7. Да се предприемат мерки за предотвратяване замърсяването на речното
корито с геоложки материали по време на строителните работи.
8. Да се вземат мерки за недопускане появата на ерозионни процеси.
9. Складовото помещение за гориво – смазочни материали да бъде с не
дренираща основа и възможност за улавяне на течовете.
10. С цел да се предотврати попадане и загиване на бавно подвижни животни,
изкопите на трасето, полагането на тръбопровода и заравянето на изкопа да
се извършва поетапно, едновременно в рамките на работния ден.
11. Персонала, които ще работи на обекта да бъде информиран за защитените
видове, които биха могли да попаднат на площадката и необходимите
действия, които трябва да се извършат за опазването им.
12. С цел ограничаването на безпокойството на животинските видове,
преминаващи през защитена зона „Родопи Западни” и “Триград - Мурсалица”
строително-монтажните работи да се извършат извън размножителния
период (април-юни).
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Реализацията на инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ “Теа”,
землището на гр. Смолян и с. Киселчово, общ. Смолян, обл. Смолян се съгласува
само за конкретно заявеното предложение и в посочения 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 РИОСВ, гр. Смолян до 1
месец след настъпване на измененията.
Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок 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.

ИНЖ. ЕЛЕН МИНЧЕВ
Директор на РИОСВ-Смолян

05.08.2010г.
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