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 № 78 - 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-14-907/12.08.2010 г.,
РЕШИХ:
съгласувам реализацията на инвестиционно предложение за МВЕЦ “Имарет дере” II-ри етап, в ПИ № 000258, землището на с. Манастир, общ. Лъки, обл. Пловдив, с
площ на имота 5.081 дка върху защитена зона „Родопи Средни” с код BG 0001031.
Местоположение: ПИ № 000258, землището на с. Манастир, общ. Лъки, обл.
Пловдив, защитена зона „Родопи Средни” с код BG 0001031.
Възложител: “Манахилов и синове” ЕООД. Адрес: гр. Пловдив, ж.к. “Тракия”, бл. 28,
вх. Г, ет. V, ап. 13. Лице за контакти: Янчо Георгиев Манахилов – управител.
Характеристика на инвестиционното предложение: МВЕЦ “Имарет дере” - II-ри
етап ще работи в режим на течащи води, без изграждане на сезонен или годишен
изравнител. Втория етап е свързан с второ малко водохващане от ляв приток на
река Имарет дере на кота 1450.5 метра (дъно на река) в коритото на притока.
Водохващането се състои от масивен яз с промивен отвор, водовземна част,
съоражение с утайник и аванкамера след нея и отвор за екологичните води с рибен
проход. Предвижда се изграждане на нисък яз с височина 1.5 метра за водохващане
от алпийски тип, при което не се цели акумулиране на големи обеми вода, а само
отбив на вода от речното корито. Предвижда се изграждане на тръбопровод с
дължина 1175 метра. Строителството на основното водохващане, напорния
тръбопровод, сградата на МВЕЦ “Имарет дере” – I етап и подземния електропровд
20 kV по левия бряг на река Имарет дере (приток на река Юговска, десен приток на
река Чепеларска) са в много напреднала фаза на реализация. Изкопан е каналът за
полагане на тръбите в пътната берма на шосето и са положени по – голяма част от
тях. Почти е завършено изграждането на сградата на МВЕЦ-а. Изпълнен е изкопът
на канала за подземен електропровод и е положен кабел 20 kV. Каналът е закопан
и рекултивиран преди една година и понастоящем изкопът е почти напълно
затревен.
Инвестиционното предложение попада в защитена зона „Родопи Средни” с
код BG 0001031.
За инвестиционното предложение е издадено РЕШЕНИЕ № 51 - 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 14-907/23.08.2010 г. Проведени са предвидените в
чл. 25 от Наредбата за ОС консултации с обществеността.
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След анализа на изложената в Доклада по ОС информация и направените в
него заключения от експертите изготвили Доклада, може да се направи извод, че
степента на въздействие върху местообитанията и популациите, предмет на
опазване в защитена зона „Родопи Средни” няма вероятност да е значителна в
областта на въздействие
на инвестиционното предложение. Степента на
въздействие върху защитената зона като цяло ще бъде незначителна.
МОТИВИ:
1. Съгласно анализа на предоставената информация, реализирането на
инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху
защитена зона „Родопи Средни”. 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. Общата дължина на напорния тръбопровод е 1175 метра, но поради преминаването
на трасето му през широка горка пътека, през табан на изоставен рудник и берма на
обслужващо шосе няма да се извършват сечи и да се унищожават горски площи. Поголяма част от трасето (985 метра) на допълнителния тръбопровод за МВЕЦ
“Имарет дере” - II-ри етап, преминава през широка 2-3 метра горска пътека,
използвана за свличане на трупи. Габаритите й са напълно достатъчни за
разполагането на тръбопровода изцяло върху пътеката, без да се секат никакви
дървета. Ще бъдат отстранени само два броя изкоренени смърчови дървета,
паднали при ветровал напречно върху пътеката. Поради тази причина няма да се
извършва сеч на дървета, с което да се засегне ефективно типът местообитание
9130 – Букови гори от типа Asperulo-Fagetum.
4. Няма да се строй нов обслужващ път до мястото на водохващане, поради наличие
на широка пътека, по която ще бъдат пренасяни стъклопластните тръби и малкия
обем от строителни материали.
5. От строителството на водохващането и тръбопровода (5.081 дка) се засяга малка
част в сравнение с общата площ на защитена зона “Родопи – Средни”, само
0.0000328 % от общата й площ.
6. Инвестиционното предложение е с кратък срок за реализация (2-3 месеца), след
което по трасето няма да има шумово натоварване на средата и предизвикване на
евентуално безпокойство на диви животни.
7. Водохващането ще бъде от алпийски тип и височина на яза 1.5 метра, при което се
изключва образуването на водно огледало с голяма площ и заливане на големи
терени. Залятата площ ще бъде окoло 30 м2, която изцяло е в речното корито, без
да се засягат горски площи.
8. Поради спецификата на терена се предвижда изкопно-насипните работи по трасето
на водопровода да се извършват предимно ръчно, следователно не се очаква
отделяне на вредни емисии, които биха довели до замърсяване на водите, въздуха
и почвите.
9. Предвиденото екологично водно количество, наличието на четири малки притока
след водовземното съоражение, за които не са предвидени водохващания, както и
спирането на централата по време на маловодие ще осигурява достатъчно
количество вода в участъка на дерето за нормално съществуване на речната
екосистема.
10. Поради много малкия размер на залятите площи, влиянието на строителството на
водохващането от алпийски тип (яз, утайник, страничен преливник, екологичен отвор
и рибен прход) върху растителността ще бъде незначително.
11. 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 защитена зона „Родопи Средни”,
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респективно до намаляване на числеността и плътността на популациите, предмет
на опазване в зоната.
12. Подземно изпълненото трасе на тръбопровода няма да засегне миграционни
коридори на едри бозайници в района. Площадката на инвестиционното намерание
не засяга биокоридори на Европейския вълк и Кафявата мечка.
13. С изграждането на рибния проход се осигурява екологосъобразен режим на
експлоатация на водохващането и свободна миграция на рибите.
14. По течението на река Имарет дере не е процедирано и няма в процедура за
разглеждане на друга МВЕЦ. В близост до ИП, но на други реки (Манастирска,
Дядовска) има заявени други ИП, които са в много ранен етап на процедура,
включително за някои от тях е отказана и допустимост от Басейнова дирекция,
Източнобеломорски район с център Пловдив, след утвърждаването на подробните
планове за управление на басейните на отделните реки в Източнобеломорски
район. В тази връзка реализирането на ИП не е предпоставка за възникването на
кумулативно въздействие върху защитената зона.
15. 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 “Имарет дере” - II-ри етап няма да окаже
значително въздействие върху защитена зона „Родопи Средни” с код BG 0001031.
Реализацията на инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ
“Имарет дере” - II-ри етап, в землището на с. Манастир, общ. Лъки, обл. Пловдив 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. Да се вземат мерки за опазване на горите от пожари.
4. Да се вземат мерки за стриктно съблюдаване и непрекъснато осигуряване на
посочените в препроектните проучвания екологични количества вода за
гарантиране на нормалното оводняване на речното корито и запазване на
жизнеността на речната екосистема.
5. С цел естесвено затревяване, при засипване на канала повърхността на
насипа да се покрие с изкопна маса, която е богата на хумус.
6. Остатъчната изкопна маса след засипване на канала да се използва за
заравняване на горската пътека, като при необходимост в ниския край на
пътеката (към страната на реката) да се направят брегови плетчета.
Изкопната пръст да се изсипва от горната част на канала, за да се
предотврати попадане на изкопни маси в речното корито.
7. Да се минимизират размерите на строителните площадки и да не се
използват взривни материали.
8. Да се вземат мерки за недопускане появата на ерозионни процеси.
9. 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.
10. 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.
11. С цел ограничаването на безпокойството на животинските видове,
преминаващи през защитена зона „Родопи Средни” строително-монтажните
работи да се извършат извън размножителния период (април-юни).
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Реализацията на инвестиционно предложение за изграждане на “Имарет
дере” - II-ри етап, землището на с. Манастир, общ. Лъки, обл. Пловдив 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

29.09.2010г.
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