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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:  

 
„Водовземане от повърхностен воден обект река Тополница с цел производство на 
електроенергия чрез МВЕЦ „Явор” в землището на с. Лесичово и землището на  с. 
Церово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик  
 
с възложител: "ХК ДОЛЕН ИСКЪР 6" 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 водовземане от повърхностен воден 

обект река Тополница с цел производство на електроенергия чрез МВЕЦ „Явор” в 
землището на с. Лесичово и землището на с. Церово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик за 
енергийно преработване на водите на р. Тополница в участък от кота 295.00 м до кота 
284.00 м и водоем с обем 45 435 м³, попада в обхвата на Приложение № 2, т. 3 буквa "з" 
и т. 10 буква „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 
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Август 2010г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 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 (Наредбата за ОС) 
(ДВ, бр.73/2007 г., изм. ДВ, бр. 3 от 2011 г.). 

Съгласно внесените координати, 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 водовземането, което отстои на не по-малко от 
6,1 kм южно от защитена зона BG0002069 „Рибарници Звъничево” за опазване на 
дивите птици, обявена със Заповед № РД-803/4.11.2008 на Министъра на околната среда 
и водите (ДВ бр. 106/2008г.). Най-близката защитена зона за опазване на дивите птици е 
BG0002054 „Средна гора”, приета от Министерски съвет с Решение № 802/04.12.2007 г. 
(ДВ бр. 107 от 18.12.2007 г.), която отстои на не по-малко от 15,5 kм от най-близкия до 
нея елемент на ВЕЦ – водохващането на бъдещата ВЕЦ. 

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 изграждане 
на деривационна МВЕЦ „ЯВОР” на р. Тополница със застроена мощност 1 400 кW и 
нето пад 10.50 м, водовземане при кота долно водно ниво ДВН=284.00 м, кота горно 
водно ниво ГВН=295.00 м при масивен яз с твърд преливник, тръбопровод, рибен 
проход, прилежащи ХТ Съоръжения и сграда на ВЕЦ в тялото на яза. Дължината на 
водното огледало е 979.0 м, залятата площ при най-високо работно водно ниво 56 794 
м²,   съответно обемът е: 45 435 м³. Дейността е свързана с добив на електроенергия. 
Координати на мястото на водовземане /створа/: N  42° 22' 13.0886'' E 24° 04' 31.8817''. 
Координати на мястото на сградата на МВЕЦ: N  42° 21' 42.9256'' E 24° 05' 12.8816''.  

Инвестиционното предложение е свързано с генериране на битово-фекални 
отпадъчни води, постъпващи в изгребна яма, която ще бъде периодично почиствана, 
устроена и експлоатирана по съответните нормативни показатели. Според 
представените в уведомлението координати мястото на реализация ИП попада във 
повърхностно водно тяло (ВТ) „р. Тополница от яз.Тополница до вливане на р. 
Елшишка (с. Драгор) с код BG3MA800R159 и в границата на зона за защита на водите 
(чувствителна зона)  съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 б от Закона за водите (ЗВ). 
  2. Състояние и цели за опазване на околната среда - ВТ с код BG3MA800R159 е 
определено като силно модифицирано с умерен екологичен потенциал 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 7-14.    
 4. Инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и 
постигане на целите на околната среда при спазване на описаните мерки в Приложенията 
към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР.  
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5. Забрани и ограничения предвидени от Закона за водите (ЗВ) по отношение на 
инвестиционното предложение - инвестиционното предложение подлежи на 
разрешителен режим съгласно чл. 44, ал.1 и чл. 46 ал.1, т.1 от ЗВ. 
      6. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на 
инвестиционното предложение – за водно тяло с код BG3MA800R159 има издадено 1 
разрешително за водоползване с цел производство на електроенергия – МВЕЦ ”Динката” 
със засегнат участък с координати начало: В: 42° 17' 35.2'' L: 24° 12' 01.9'', край: В: 42° 17' 
22.4'' L: 24° 12' 39.0''. 

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

8. Мотивирана оценка за значително въздействие – степента на въздействие върху 
водите и водните екосистеми е оценено като значително с мотиви: засягане на 
некоригиран участък от р. Тополница; тип на МВЕЦ – деривационен, редуциращ 
водното количество във водните екосистеми; състоянието на водното тяло – умерен 
потенциал оценен на база биологични елементи за качество. 

 
 
Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община 

Лесичово, Кметство с. Церово и БДУВ ИБР – гр. Пловдив 
 

            

 

 

 

 

 

 

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

В. Кацарова/            


