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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., ДВ бр. 80/2009г., ДВ бр. 29/2010г., ДВ бр. 3/2011г., изм и доп. ДВ. 

бр. 94 от 30 ноември 2012 г.) 
 

 

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно 

предложение:  

 

  „Изграждане на МВЕЦ „Белово” на съществуващ напорен тръбопровод от напоителна 

система „Варвара” с обща застроена мощност от 1500 kW”, в землище на с. Мененкьово, 

общ. Белово, обл. Пазарджик. 

с възложител: „ГРИЙН ЛАЙТ” 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., посл. изм.-ДВ, бр. 32/2012 изм. ДВ. бр.27 от 15 

Март 2013г.) и чл.4, ал.1 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ (Обн. ДВ. бр. 25 от 18 март 

2003г., изм и доп. ДВ. бр. 94 от 30 ноември 2012 г.) 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) (ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.). 

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:  
            Представеното от Вас инвестиционно предложение, включващо изграждане на 

МВЕЦ „Белово” на съществуващ напорен тръбопровод от напоителна система „Варвара”, с 

обща застроена мощност 1500 kW, в землище на с. Мененкьово, общ. Белово, обл. 

Пазарджик, попада в обхвата на Приложение № 2, т. 3 буква „з” от ЗООС и съгласно чл. 93, 

ал. 1, т. 1 от ЗООС и 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. 15 от 15 Октомври 2013 г.) 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. и доп. ДВ, бр. 94 

от 30 Ноември 2012 г.). 

Предвидената площадка за сградоцентрала (имот № 000443, с площ – 2.7 дка.) попада 

в защитена зона BG0000578 „Река Марица” за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приета от Министерски съвет с 

Решение №122 от 2 март 2007 г. (ДВ, бр. 21 от 09.03.2007 г.). 

Съгласно становище по екологична оценка № 1-2/2012 г. на Министъра на околната 

среда и водите следва да се въведе забрана за изграждане на нови руслови и деривационни 

ВЕЦ в границите на защитени зони, опазващи водозависими видове  и местообитания, 

каквато е и ЗЗ „Река Марица”. Настоящото инвестиционно предложение е за МВЕЦ, която 

ще се изгражда на съществуващ напорен тръбопровод, чрез изграждане на байпасна връзка. 

Няма да се черпят води от река Марица, както и няма да има осушаване и изграждане на 

бараж в реката. Така предложеното инвестиционно предложение не попада под тази забрана. 

Съответно негативно влияние по отношение на инвестиционното предложение се 

очаква от самата сградоцентрала и техническата инфраструктура свързана с нея. 

Инвестиционното предложение е допустимо по смисъла на чл. 12 от Наредбата за 

ОС. 

Преценката по чл. 15 от Наредбата за ОС за вероятната степен на въздействие  на 

инвестиционното предложение върху защитена зона BG0000578 „Река Марица” за опазване 

на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени 

зони,  приета от Министерски съвет с Решение № 122 от 2 март 2007 г. (ДВ, бр. 21 от 

09.03.2007 г.), ще бъде направена след внасяне на искане за преценяване на необходимостта 

от оценка на въздействието върху околната среда. 

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 Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР): 

 Според представената в уведомлението информацията (схеми и координати, 

разрешително за водоползване № 003536/17.02.2005 г.) мястото на реализация на 

инвестиционното предложение попада в повърхностно водно тяло „р. Марица от гр. Белово 

до р. Тополница и ГОК 13-К1 (ГК1)” с код BG3MA790R157, водовземането за МВЕЦ е от 

повърхностно водно тяло „яз. Белмекен” с код BG3MA900L205. Съгласно представените 

координати на МВЕЦ „Белово”, сградата попада в границата на зона за защита на водите 

(чувствителна зона) съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 б, от Закона за водите и в границите на зона 

за защита на водите съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ (Раздел 3, точка 5.1) – ЗЗ „Река 

Марица” с код BG0000578. 

 Повърхностно водно тяло с код BG3MA900L205 е определено като силно 

модифицирано с добър екологичен потенциал и добро химично състояние. Целта за опазване 

на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на глава X, раздел, III 

на Закона за водите) е запазване на добър екологичен потенциал и запазване на добро 

химично състояние и постигане на целите на зоните за защита на водите. 

Повърхностно водно тяло с код BG3MA790R157 е определено като силно 

модифицирано с лош екологичен потенциал и добро химично състояние. Целта за опазване 

на околната среда за конкретното водно тяло е постигане на добър екологичен потенциал до 

2021 г. и запазване на доброто химично състояние и постигане целите на зоните за защита на 

водите. 

Мерките за постигане на целите за опазване на водните тела са описани в приложенията 

към раздел 7 на ПУРБ на ИБР като има предвидени за дейности от характера на настоящето 

инвестиционно предложение: 

За повърхностно водно тяло с код BG3MA790R157 – за природни местообитания 91 

Е0*, 92А0, 92С0, 91F0, 92D0, 3270 I 3150 смекчаващите мерки са редукция на влиянието на 



съществуващите ВЕЦ и баластриери, недопускане на нови такива, както и всякакви нови 

негативни промени във водните тела и мерки по поддържане на местообитанието в БПС за 

частта на водно тяло, попадащо в ЗЗ „Река Марица” с код BG0000578 (приложение № 7-3, 

ПУРБ на ИБР). 

За зоните за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 5, включени в раздел 3, т. 5.1 от 

ПУРБ на ИБР, се забранява: издаването на нови разрешения за водовземане и решения за 

съвместимост или преценки за необходимостта от оценка за съвместимост за инвестиционни 

намерения за изграждане на руслови ВЕЦ. 

Описаните забрани не касаят настоящото инвестиционно предложение, тъй като 

водния обект от който ще се реализира водовземането (съгласно разрешително за 

водоползване №003536/17.02.2005 г.) не попада в зона защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 

5 от ЗВ, включени в раздел 3 на ПУРБ на ИБР. Настоящото инвестиционно предложение има 

издадено разрешително за водовземане от повърхностен воден обект № 31140002/26.03.2007 

г.  

Инвестиционното предложение е допустимо, от гледна точка на ПУРБ на ИБР и 

постигане на целите на околната среда при спазване на следните условия:  

- да не се надвишава исканото разрешено водно количество над 4 м³/сек. съгласно 

разрешително за водовземане от повърхностен воден обект № 31140002/26.03.2007 г.; 

- да не се допуска нови негативни промени във водно тяло с код BG3MA790R157. 

Забрани и ограничения предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид 

инвестиционни намерения – няма предвидени забрани и ограничения в Закона за водите, 

конкретното инвестиционно предложение подлежи на разрешителен режим съгласно Закона 

за водите. 

Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на 

инвестиционното предложение – съгласно наличната систематизирана информация в БДУВ 

ИБР за водно тяло с код BG3MA790R157, няма издадени разрешителни за водоползване с 

цел производство на електроенергия, за водно тяло с код BG3MA900L205 има издадени 5 бр. 

разрешителни за водоползване с цел производство на електроенергия. 

Инвестиционното предложение не предвижда използване на подземни води. 

Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми 

– имайки предвид съществуващите съоръжения, при изпълнение на поставените условия е 

преценено, че степента  на въздействие върху водите и водните екосистеми при реализацията 

на инвестиционното предложение ще бъде незначителна. 

 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община Белово, 

Кметство с. Мененкьово и БДУВ ИБР-Пловдив. 

 

 


