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 № 16 - ОС/2011 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 (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от
11.01.2011 г..) и представен доклад по оценка за съвместимостта (ДОС) съгласно
чл. 23, ал. 2 с вх. № КПД-14-254/17.06.2011 г.,
РЕШИХ:
съгласувам реализацията на инвестиционно предложение за МВЕЦ “Гребенец”,
разположен на река Въча, землището на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, с обща
засегната площ 24.278 дка върху защитени зони „Родопи Западни” с код BG 0001030
и “Триград – Мурсалица” с код BG 0002113
Местоположение: поземлени имоти с променен начин на трайно ползване –
20465.605.1, 20465.605.5, 20465.605.6, 20465.605.7, 20465.605.8, 20465.605.9,
20465.605.11, 20465.605.12, 20465.605.13, 20465.605.14, 20465.605.16, 20465.605.17,
20465.605.19, 20465.605.20, 20465.605.21, 20465.605.22, 20465.605.23, 20465.605.26,
20465.614.616, 20465.505.1590, 20465.505.1531, землището на гр. Девин, общ.
Девин, обл. Смолян, защитени зони „Родопи Западни” с код BG 0001030, определена
съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за хабитатите и “Триград –
Мурсалица” с код BG 0002113, определена съгласно изискванията на Директива
79/409/ЕЕС за дивите птици.
Възложител: ''ХИДРОПАД'' ЕООД, гр. Девин, ул. “Въстаник” № 10, бл. 9, вх. Г, ап.
40.
Характеристика на инвестиционното предложение: Предлаганата МВЕЦ ще бъде
разположена на река Въча на около 1.8 км над смесието с река Девинска.
Предвижда се изгражданети на руслова МВЕЦ с мощност 5 MW за производството
на електроенергия 8 GW h/год. Сградата на централата ще бъде разположена на
левия бряг на река Въча. Използваното водно количество ще се състои от два
компонента, а именно: от естествения приток на река Въча и от преработените от
ВЕЦ Девин води. Хидровъзелът се състои от следните елементи: сграда на МВЕЦ с
машинна зала с два хидроагрегата, административна сграда, масивен преливен яз
оборудван с промивен отвор, преливник, отвеждащ безнапорен подземен тунел,
основен изпускател с два отвора, основен изпускател с един отвор, рибен проход и
екологичен отвор и служебен път. Предвижда се изграждането на пътен участък с
трайна настилка с дължина около 200 метра за връзката на площадката на МВЕЦ-а
със съществуващия път Девин – Смолян. Този път ще остане да се използва като
експлоатационен за централата след изграждането и въвеждането на обекта в
експлоатация. Използваната от МВЕЦ-а вода ще се извежда от централата
посредством подземен тунел с дължина около 1 км, при което част от водните маси
се отклоняват от речното легло.
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Инвестиционното предложение попада в защитени зони „Родопи Западни” с
код BG 0001030 и Триград – Мурсалица” с код BG 0002113. 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.). За
инвестиционното предложение е издадено РЕШЕНИЕ № 09 - ОС/2011 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 14-254-(1)/17.06.2011 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
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. 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”.
2. Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена
територия, съгласно Закона за защитените територии.
3. При реализацията и експлоатацията на МВЕЦ “Гребенец” ще се използва
максимално съществуващата пътна инфраструктура, основно път IV – 866 от
Републиканската пътна мрежа Смолян – Девин – Кричим. Връзката с централата ще
се осъществи посредством изграждане на пътна отсечка с дължина около 200
метра, разположена на площ 0.573 дка.
4. Водното огледало на МВЕЦ “Гребенец” ще засегне част от местообитание,
доминирано от Бяла върба, което носи някои от
характеристиките на
местообитание фигуриращо в стандартния формуляр на ЗЗ “Родопи Западни” под
код 92АО “Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba”. Площта на естественото
насаждение от бяла върба, което ще се засегне при завиряване на речното корито
ще бъде около 4 – 5 дка храсталачно насаждение, самонастанило се върху дънните
наноси отложени от река Въча при високи води. Поради малкия наклон на реката в
този участък и широкото й корито тук тя е с постоянно променящо се течение,
поради което не може да се говори за установен типичен хабитат от Salix alba и
Populus alba. Също така напълно липсват съпътстващите това местообитание
видове. Чакълестото дъно и променливото корито не предлагат условия за
установяване във времето на типично съобщество от Salix alba и Populus alba,
отговарящо на дифиницията на местообитание с код 92АО. Друго природно
местообитание посочено в стандарния формуляр на ЗЗ “Родопи Западни” е с код
6430 – “Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до
алпийския пояс”. Очаква се да бъде загубена 0.0147 % от площта на хабитата в
защитената зона.
5. Не съществува риск от фрагментация при устройство на територията поради това,
че инвестиционното намерение ще се реализира върху сравнително малка площ
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(около 2.5 ха), 65 % от която се пада на съществуваща баластриера, разположена в
речното корито.
6. Заливното езеро на МВЕЦ “Гребенец” (с площ около 24 дка) ще се разполага
успоредно (около 50 – 100 метра) до път IV – 866 от Републиканската пътна мрежа
Смолян – Девин – Кричим, който е с натоварен трафик на движение. В
непосредствена близост до мястото на централата се намират големи
инфраструктурни обекти около град Девин – бивша база на ДАП, Завод за контактни
елементи, бензиностанция, сграда на ВЕЦ “Девин”. Следователно територията, в
която ще се реализира инвестиционното намерение е значително антропогенно
натоварена.
7. При завиряването ще се унищожи дървесна и храстова растителност на
сравнително ограничена по размери площ, около 1 дка.
8. Няма да се правят просеки за електропровод, тъй като включването към
Националната електропреносна система ще се извършва чрез ВЛ 20 kV към РУ на
ВЕЦ “Девин”. Трасето на РУ на ВЕЦ “Девин” преминава през открито пространство.
9. Типът на обекта (МВЕЦ) не предполага отделянето на емисии или създаване на
траен шумов дискомфорт за птиците и бозайниците в района след завършването на
строителните дейности и при експлоатацията му.
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. 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 “Гребенец” 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
“Гребенец”, в землището на гр. Девин, общ. Девин, 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. Складовото помещение за смазочни материали да бъде с недренираща и
непропусклива основа и възможност за улавяне на течове.
4. МВЕЦ-а да се оборудва с шумозащитна изолация, което ще изключи
възможността за генериране на шумови въздействия над пределно
допустимите.
5. Да се вземат мерки за опазване на горите от пожари.
6. С цел ограничаването на безпокойството на животинските видове,
преминаващи през защитени зони „Родопи Западни” и “Триград – Мурсалица”
строително-монтажните работи да се извършат извън размножителния
период (април-юни).
7. При планировката на терена, хумусните материали да се депонират временно
в близост до мястото на строителните работи, като след това се ползват за
рекултивация на нарушении терени.
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8. Да се залесят храсти от горскоплодни видове по периферията на
изкуственото езеро, с които ще се обогати хранителната база в засегнатите
насаждения, както и ще се подобри противоерозийната устойчивост на брега.
Реализацията на инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ
“Гребенец”, землището на гр. Девин, общ. Девин, 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 всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението
по чл.10, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено решението,
възложителят съответно новият възложител е длъжен да уведоми
компетентния орган за промените в 14 дневен срок от настъпването им.
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
20.07.2011 г.
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