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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 
 

  МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 
 
РРЕЕГГИИООННААЛЛННАА  ИИННССППЕЕККЦЦИИЯЯ  ППОО  ООККООЛЛННААТТАА  ССРРЕЕДДАА  ИИ  ВВООДДИИТТЕЕ  --  ССММООЛЛЯЯНН 
 гр.Смолян,ул.”Дичо Петров”№16, Директор 0301/ 60113, Офис-0301/ 60100, Превантивна дейност-60114, Fax: 0301-60121, 

http://riewsm.my.contact.bg Е-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg; kondov@mbox.contact.bg  

 
 

РЕШЕНИЕ 
№ СМ-060-ПР/2009 г. 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието 

върху околната среда 

 

На основание чл. 81, ал.1, т.2 и чл. 93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на 

околната среда, чл. 31, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие, чл.2, ал.1, т.3 „а” и ал.3, 

чл.8, т.2, уведомление по чл.10 и чл.40, ал.3 и ал.4 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, представената писмена 

документация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване 

на оценка на въздействието върху околната среда. 

 

 

Р Е Ш И Х: 

 
да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 

предложение: „МВЕЦ Орловица”, намиращо се на р. Малка Арда, в землищата на с. Малка 

Арда и с. Петково, общ. Баните, обл. Смолянска, което има вероятност да окаже значително 

отрицателно въздействие върху факторите и компонентите на околната среда, както и върху 

намиращата се в близост защитена зона „Родопи – Средни” за хабитатите. 

 

възложител: Владимир Трайков Колачев, гр. Девин, ул. „Люляк” №33 

 

Кратко описание на инвестиционното предложение: 

 

 Предложението предвижда изграждане на МВЕЦ „Орловица”, намиращо се на р. 

Малка Арда, в землищата на с. Малка Арда и с. Петково, общ. Баните, обл. Смолянска.  

Централата ще включва следните съоръжения и сгради: 1) бент в руслото на реката, 

разположен на кота дъно река 854.30 и кота горно работно водно ниво 860.30; 2) рибен 

проход и екологичен отвор; 3) водовземни съоръжения; напорен тръбопровод с дължина 860 

м. и диаметър 1400 мм.; 4) сграда на МВЕЦ „Орловица”, ситуирана на левия бряг на реката; 

5) външна мрежа за присъединяване на централата. Общата площ за разполагане на всички 

съоръжения на централата се определя на 1200 кв.м. Инвестиционното предложение ще се 

реализира със следните параметри: Qзастр. = 3.000 м
3
/сек.; брутен пад – Н = 22.00 м.; 

инсталирана макс. турбинна мощност Nвец = 512 kW; инсталирана генераторна мощност 

Рвец = 480 kW; годишно производство при средна година W = 1 200 000 kWh. Общата 

заливаема площ ще бъде около 12000 кв.м. Срокът за реализиране на инвестиционното 

предложение е около 3 години. 

 

Инвестиционното предложение не попада в обхвата на защитени зони, но ще се 

реализира в близост до защитена зона „Родопи – Средни”, с код BG0001031. Съгласно 

разпоредбите на чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл.2, ал.1, т.3 
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„а” и ал.3 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за 

съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони. 

 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 3, „з” от Приложение №2 на 

Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от 

ОВОС. 
 

М О Т И В И : 

 

1. С реализацията на инвестиционното предложение се очаква значително въздействие 

върху компонентите и факторите на околната среда, поради голямата площ, върху която 

предстои да се реализира.  

2. С реализацията на инвестиционното предложение ще се създаде кумулативен ефект 

с други подобни предложения, намиращи се в съседство. 

3. Реализацията на предложението ще доведе до каскадно застрояване от МВЕЦ-ове, 

което ще намали водното количество в големи участъци на р. Малка Арда. Това от своя страна 

ще застраши популацията на речната флора и фауна през „сухите” месеци на годината. 

4. Срещу реализацията на инвестиционното предложение има засилен обществен 

интерес, изразен чрез сигнали и възражения на местното население. 

5. Предвид естеството на технологичните процеси по време на строителството и 

експлоатацията, въздействията могат да се определят като дълготрайни и необратими.  

6. Реализацията на предложението предполага увеличаване на антропогенното 

„натоварване на територията” (силно урбанизиране) и въздействие върху околната среда. 

7. Съществува реален риск от инциденти при реализация на предложението за 

инфраструктурите обекти (пътища, мостове, далекопроводи и др.) и населените места при 

нормални условия и при провеждане на високи води. 

8. По време на строителството  е възможно значително безпокойство на видове, 

приоритетни за опазване в най – близката до предложението защитена зона „Родопи – Средни” 

за хабитатите.  

 

Указания: Докладът по ОВОС да се изготви съгласно условията и реда на Глава 

трета от Наредбата за условията и реда за извършване на Оценка на въздействие върху 

околната среда. 
 

 
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 оспорено в 14-дневен срок от съобщаването му 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. 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

Дата: 27 ноември 2009 год. Директор РИОСВ – Смолян: 

 инж. Илия Спилков 
 


