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  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  
   Министерство  на  околната  среда  и  водите  
     Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Пазарджик 

 
 

 
Съобщение на основание чл. 5, ал. 2 от Наредба за условията и реда за 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда/Наредба за 
ОВОС/(ПМС №59/2003г., ДВ бр.25/2003г. изм. и доп. с ПМС № 302,                              

ДВ бр. 3/2006г.) 
 

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно  
предложение:  

 
„Изграждане на деривационна МВЕЦ „Семчиново” на р. Дервишка (Семчиновска) в  
в землището на с. Семчиново община Септември за енергийно преработване на водите  
на р. Семчиновска в участък от кота 680.0 до кота 390.00” 
 
с възложител: "ПИ ДЖЕЙ ЕНЕРДЖИ" ООД 
 
 

РИОСВ-Пазарджик приема представената от възложителя документация за 
горепосоченото инвестиционно предложение като информиране на компетентния орган  
по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда 
/ЗООС/(ДВ бр.91/2002г. изм. и доп. ДВ бр. 77/2005г.) и чл.4, ал.1 на Наредбата за 
условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
/Наредбата за ОВОС/ (ПМС №59/2003г. ДВ бр.25/2003г. изм. и доп. с ПМС 
№302/2005г., ДВ бр.3/2006г.) и чл.10, ал.1 от Наредбата 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 
(Наредбата за ОС)(обн. ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., приета с ПМС № 201 от 31.08.2007г.).  

Във връзка с това възложителя е информиран писмено за следното: 
І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на 

околната среда:  
Инвестиционното предложение, включващо изграждане на деривационна МВЕЦ 

„Семчиново” на р. Дервишка (Семчиновска) в землището на с. Семчиново, община 
Септември за енергийно преработване на водите на р. Семчиновска в участък от кота 
680.0 до кота 390.00, попада в обхвата на Приложение № 2, т. 3 буквa "з" от ЗООС, 
съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от него подлежи на преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на 
РИОСВ-Пазарджик. 

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР): 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31 на Закона за 
биологичното разнообразие (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г., посл. изм. ДВ. бр.62 от 10 
Август 2010г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на 
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оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 
предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) 
(ДВ, бр.73/2007 г., изм. ДВ, бр. 15 октомври 2010 г.). 

Елементите на инвестиционното предложение не попадат в границите на 
защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000” или в защитени територии по смисъла на 
чл. 5 от Закона за защитените територии (ЗЗТ). Най-близко до граници на защитени 
зони се намира водохващането, което отстои на не по-малко от 0,65 km от защитена 
зона BG0001386 „Яденица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора 
и фауна, включена в списъка от защитени зони, приета от Министерски съвет с Решение 
№ 661/2007 г. (ДВ бр. 85 от 23.10.2007 г.) 

Преценката за вероятната степен на въздействие на инвестиционното 
предложение върху защитени зони и становище за необходимостта от провеждане на 
ОВОС за горепосоченото инвестиционно намерение ще бъде направена след внасяне на 
искането за преценяване необходимостта от ОВОС и след проверка на място. 

ІІІ. По отношение на оценката на допустимостта на инвестиционното 
предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в 
Плана за управление на речните басейни в Източно-беломорски район (ПУРБ на 
ИБР): 
1. Местоположение на инвестиционното предложение - предвижда се елементите на 
МВЕЦ „Семчиново” да се изградят в следните имоти: водохващане в имот №021055, 
землище Семчиново, напорен тръбопровод в имоти с №021055, 000039 землище с. 
Семчиново и №000015, 018001 в землище с. Симеоновец; сградоцентрала в имот 
№000086; подземно кабелно трасе - изцяло в регулация. Съгласно приложените 
координати (42° 9' 17.27'', 24° 4' 58.6'' – кота 680.0, 42° 10' 29.1'', 24° 5' 47.81''- кота 390.0) 
и имотите в които ще се изградят елементите на МВЕЦ, инвестиционното предложение 
попада в повърхностно водно тяло (ВТ) „Река Чепинска от начало корекция до устие и 
р.Грохоча” с код BG3MA900R184 и в зона за защита на водите съгласно чл. 119а, ал. 1, 
т. 3 б от Закона за водите (ЗВ) (чувствителна зона), публикувана в Раздел 3 на ПУРБ на 
ИБР. 
  2. Състояние и цели за опазване на околната среда - ВТ с код BG3MA900R184 е 
определено в лошо екологично състояние и добро химично състояние.  
      3. Мерките за постигане на целите за опазване на водните тела са описани в 
Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР. Необходимо е проекта да е съобразен с 
мерките заложени в приложенията към Раздел 7, по-конкретно Приложение 7-13.    
 4. Инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на 
целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, като е 
необходимо да се спазят препоръките в Приложение 7-13, относно проектирането и 
оразмеряването на предвидения за изграждане рибен проход. 

5. Забрани и ограничения предвидени от Закона за водите (ЗВ) по отношение на 
инвестиционното предложение - инвестиционното предложение подлежи на 
разрешителен режим съгласно ЗВ. 
      6. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на 
инвестиционното предложение – за водно тяло с код BG3MA900R184 няма издадени 
разрешителни по Закона за водите за водовземане с цел производство на електроенергия. 

7.  Информация за свободните водни ресурси в частта на подземното водно тяло 
където се предвижда водовземане, опасност от замърсяване на подземните води в 
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процеса на изграждане на нови кладенци и изисквания за предотвратяването на 
замърсяването - за конкретното инвестиционно предложение не се предвижда 
водовземане от подземни води. 

 
 
Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община 

Септември и Кметство с.Семчиново 
 

            

 

 

 

 

 

 

 
        / 
      Съгласувал:   
                    /инж. А. Горчева/              
       Изготвил: 
              Mл. експерт: /В. Кацарова/ 

В. Кацарова/            


