РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Регионална инспекция - Смолян

 гр. Смолян, ул. ”Дичо Петров” № 16,  Директор: 0301/ 60-113, Тех. сътрудник: 0301/ 60-100, Експерти: 0301 / 60-117, Fax: 0301/ 60-121,

e-mail:riosv-smolyan@mbox.contact.bg ; http://riewsm-bg.eu

РЕШЕНИЕ № 30 - 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-10446/ 12.04.2010 г.,
РЕШИХ:
съгласувам реализацията на инвестиционно предложение за „МВЕЦ “Хладилника”, с площадка
за производствена база намираща се в проектен имот № 000452 и сервитут на напорен
водопровод и заети от съоръжения площи, в землището на с. Песнопой, общ. Ардино, обл.
Кърджали върху защитена зона „Родопи Средни” с код BG 0001031 и защитена зона „Добростан”
с код BG 0002073.
Местоположение: площадката на производствената база се намира в проектен имот № 000452,
в землището на с. Песнопой, общ. Ардино, обл. Кърджали в защитени зони „Родопи Средни” с
код BG 0001031 и „Добростан” с код BG 0002073.
Възложител: „Алеко” ЕООД, гр. Смолян, област Смолян, община Смолян, ул. „Миньорска” №3.
Характеристика на инвестиционното предложение: изграждане на МВЕЦ на р. Давидковска,
в землището на с. Песнопой. Териториите на имотите, които обекта заема са около 11.65 ха, в
това число: водохващане и водовземно съоражение – 1.46 ха, безнапорен тунел – 0.74 ха, водна
камера – 2.79 ха, напорен тръбопровод – 0.43 ха, сграда централа – 2.14 ха, водно езеро – 4.09 ха.
Напорният водопровод е с дължина 75м. с подземно полагане. Водното езеро е с обем около 750
000 м3. Водоснабдяването на обекта с питейно-битови води ще се осъществи от собствен
водоизточник. Отпадните води е предвидено да се събират в изгребна яма или ще се преичистват
в модулно пречиствателно съоражение. Запазва се съществуващата в района пътна
инфраструктура, включващата път за с. Любино и горски път минаващ покрай безнапорния
тунел. За свободната миграция на рибата и екологосъобразният режим на експлоатация на
водохващането ще бъде изграден екологичен отвор и рибен проход след него.
Инвестиционното предложение попада в защитени зони „Родопи Средни” с код BG 0001031 и
Добростан” с код BG 0002073.
За инвестиционното предложение е издадено РЕШЕНИЕ № 54 - ОС /2009 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 с изх. № КПД 14-436/13.04.2010 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 защитени зони „Родопи Средни” и
“Добростан” няма вероятност да е значителна в областта на въздействие на инвестиционното
предложение. Степента на въздействие върху защитени зони Родопи Средни” с код BG 0001030
и “Добростан” с код BG 0002073 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
Средни” и “Добростан”.
2. Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена територия,
съгласно Закона за защитените територии.
3. 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 Средни” и Добростан”,
респективно до намаляване на числеността и плътността на популациите и на видовете
растения и животни предмет на опазване в зоните.
4. Реализацията на инвестиционното намерение не предизвиква риск от фрагментация на
територията и не се създават условия за накъсване и излорине на определении участъци.
Инвестиционното намерение не представлява миграционна преграда за целеви видове в
района. Площадката на инвестиционното намерание не засяга биокоридори на
Европейския вълк и Кафявата мечка.
5. За изграждане на съораженията ще се използва в максимална степен съществуващата
инфраструктура, поради което няма да бъде необходимо изграждането на нови пътища и
просичането на горски протеки.
6. Със създаването на изкуственото езеро с обем около 750 000 м3 ще се създадат
благоприятни условия за някои видове от ихтиофауната – убежища и укрития през зимата,
добри условия за размножаване с висок хранителен потенциал. От друга страна със
създаването на изкуственото езеро в едно с повишаване на водното ниво и намаляване на
наклона ще доведат до чуствително намаляване на изравящата скорост на водното
течение, с което ерозионните фактории ще бъдат ограничени.
7. Реализацията на обекта не засяга хабитати определени като консервационно значими със
стандартните формуляри за защитените зони. Растителността, която ще се засегне от
реализацията на ИП е характерна за района и след приключването на строителните работи
в голяма степен ще бъде възстановена по изкуствен и/или естествен път.
8. Не се очакват значителни кумулативни въздействия върху защитени зони „Родопи
Средни” и Добростан”. Към момента за района попадащ в 200 метровата зона на
въздействие около разглежданата территория на МВЕЦ “Хладилника” няма изготвени и
не се изготвят планове и програми, които в съчетание с оценяваното инвестиционно
намерение да окажат неблагоприятно въздействие върху защитените зони. Най – близко
разположените МВЕЦ са на значително разстояние от ИП и са разположени в землището
на с. Давидково – “Давидково 1” и “Давидково 2”, изградени съответно на горното и
долното течение на р. Давидковска и р. Малка Арда.
9. В обхвата на “Родопи Средни” са установени 30 типа местообитания. В обхвата на МВЕЦ
“Хладилника” не попада нито едно от тях.
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10. 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 “Хладилника” няма да окаже значително въздействие върху защитени
зони „Родопи Средни” с код BG 0001031 и Добростан” с код BG 0002073.
Реализацията на инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ “Хладилника”, в
землището на с. Песнопой, общ. Ардино, обл. Кърджали 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 се създават насипи за временно съхранение на хумусния почвен слой, който в последствие
се използва за рекултивация на нарушените терени.
3. При извършване на възстановителните залесявания да се изплозват в максимална степен
растения от местен произход и същия биологичен вид както унищожените при изпълнение на
строителните работи.
4. Да не се допуска замърсяване на прилежащите територии със строителни, битови и други
отпадъци, вкл. депониране на земна маса.
5. Да се вземат мерки за опазване на горите от пожари.
6. Да се минимизират размерите на строителните площадки и не се използват взривни
материали.
7. Да се вземат мерки за опазване находището на Родопски силивряк, намиращо се на около 700
м. северно от опашката на водоема и ЗМ “Хладилната пещера”, намираща се на около 600 м.
южно от изкуствения водоем.
8. Да се предотварти замърсяването на речното корито с геоложки материали по време на
изкопните работи.
9. Да се вземат мерки за недопускане появата на ерозионни процеси – в контактната зона между
ската и водното огледало брега да се укрепи.. Това може да се постигне с изкуствено
залесяване на храсти в т.ч. и горскоплодни, с които ще се обогати видовото разнообразие и
хранителната база. Да се изградят каскади от прагове с височина 0.4 – 0.5 м. в участъците
заети от безнапорния тунел и тръбопровода.
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10. Отпадните води да се заустват в локална безотточна яма, от където да се изгребват със
специализирана техника и извозват до най – близката точка на градска канализация или
ПСОВ или да се пречистват в локално пречиствателно съоражение модулен тип.
11. Складовото помещение за гориво – смазочни материали да бъде с не дренираща основа и
възможност за улавяне на течовете.
12. 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.

Реализацията на инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ “Хладилника”,
землището на с. Песнопой, общ. Ардино, обл. Кърджали 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 Окръжен съд,
гр. Смолян/Административен съд гр.Смолян по реда на чл.145, ал.1 от АПК.

ИНЖ. ЕЛЕН МИНЧЕВ
Директор на РИОСВ-Смолян
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