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  РЕ П УБЛИ К А  Б ЪЛ ГАР ИЯ  
   Ми ни с те рс тв о  н а  о к ол нат а  с ре да  и  в од и те  
     Регионална инспекция по околната среда и водите – 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/  (приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. 

и доп., бр. 3 от 10.01.2006 г., бр. 80 от 9.10.2009 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., бр. 3 от 

11.01.2011 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г., бр. 12 от 12.02.2016 г., 

в сила от 12.02.2016 г., изм., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г., изм., бр. 3 

от 5.01.2018 г., в сила от 9.01.2018 г.,) 
 

   РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно  

предложение: 

 „Изграждане на МВЕЦ „Щастливеца“ на регулирани води в участък след долен 

изравнител на ВЕЦ „Алеко“ за добив и производство на ел. енергия от възобновяем 

енергиен източник“ в землищата на с. Главиница и с. Алеко Константиново, общ. 

Пазарджик, обл. Пазарджик 

 

с възложител: „КОНСЕПТА“ ЕООД 

 

    

 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., изм. и доп., бр. 101 от 22.12.2015 г., в 

сила от 22.12.2015 г. доп. ДВ. бр.81 от 14 Октомври 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 3 

Февруари 2017г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 19 Септември 

2017г., изм. ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017г.) 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., посл. 

изм. ДВ бр. 12 от 12 февруари 2016 г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.3 

от 5 Януари 2018г) 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., изм. и доп. ДВ бр. 94 от 30 ноември 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 

2018 г.).  

 Във връзка с това РИОСВ-Пазарджик информира за следното: 

І. По отношение на изискванията на глава шеста на Закона за опазване на околната 

среда (ЗООС): 

 С разглежданото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на нова 

МВЕЦ „Щастливеца“ - централа от деривационен тип, която ще работи с изравнените 

води на ВЕЦ „Алеко“ в землищата на с. Главиница и с. Алеко Константиново, общ. 

Пазарджик. Изравнителите и част от тръбопровода ще са в землището на с. Алеко 

Константиново, а останалата част от тръбопровода и сградата на МВЕЦ ще се в 

землището на с. Главиница.  

Основни технически параметри МВЕЦ „Щастливеца“: 
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Преработена водна маса                           85,88 млн.м3 

Застроено водно количество                      3,65 м3/сек 

Нетен напор                                                  22 м 

Електропроизводство                                3,98 млн. квтч 

Инсталирана мощност                               640 квт 

Годишна часова използваемост              8400 ч 

Основните съоръжения към  МВЕЦ „Щастливеца“ ще имат следните инженерни 

решения: 

Водовземно съоръжение – ще се състои се от водовземна шахта към оградната дига на 

втория изравнител (от дясната на шосето в посока Пазарджик). Предвидени 

оразмерителни параметри: Q=3,65 м3/сек и отвор с размери 1,80/1,80 м. 

Напорен тръбопровод - диаметър 1600 мм от стъклопласт, положен в траншея и засипан с 

минимално покритие от 0,80м.  

Трасето на тръбопровода ще е ситуирано в сервитута на основния изпускател към 

изравнителите и ще е прокарано в петата на бермата на основния изпускател. 

Водно електрическа централа – сградата на централата ще е едноетажна постройка на 

кота 210,48м с височина 3м, състояща се от помещение за КРУ, командна зала,  WC, 

работилница и склад. В машинната зала е предвидена една турбина „Францис“ на 

хоризонтална ос при следните параметри: Н = 22м, Qmax=3,65 м3/сек, Pmax=640 kW, 

n =750 min-1 

Предвиждат се два броя генератори. 

Електросистемата, към която ще се присъединява МВЕЦ е на СН 20 KV в близост до 

МВЕЦ. Ще се изгради ново отклонение с дължина около 300 м. 

Достъпът до всички съоръжения ще се осъществява от републикански път Пазарджик – 

Пещера. 

Местоположение на предвидените за изграждане съоръжения: 

Водовземно съоръжение - в  участък след долен изравнител на ВЕЦ „Алеко“ в имот 

№000570, землище с . Алеко Константиново, общ. Пазарджик, надморска височина 

230,00 м и географски координати (WGS 84): 

Географска ширина: 42⸰07ꞌ17,878ꞌꞌ 

Географска дължина: 24⸰17ꞌ41,585ꞌꞌ 

Напорен тръбопровод – с трасе от водовземното съоръжение (подземно, успоредно на 

напоителния канал)  до МВЕЦ, с дължина около 2,95 км. Началото на трасето на 

тръбопровода ще е ситуирано в сервитута на основния изпускател към изравнителите и в 

петата на бермата на изравнителя, след което ще продължава успоредно на 

съществуващия напоителен канал съоръжение (долна вада на ВЕЦ „Алеко“). 

Място на водоползване – сграда на МВЕЦ в ПИ 111009, местност „Каратопрак“, землище 

с. Главиница, общ. Пазарджик. Площ на имота 3,305 дка. 

Място на отвеждане на възвратимите води – долна вада на централата десен бряг на р. 

Пишманка с географски координати (WGS 84): 

Географска ширина: 42⸰09ꞌ00,606ꞌꞌ 
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Географска дължина: 24⸰18ꞌ32,735ꞌꞌ 

Външен ел. провод за присъединяване към разпределителната мрежа от нов ТП в имота 

на МВЕЦ до ЖР стълб с максимална дължина до 760м. 

МВЕЦ „Щастливеца“ ще използва регулирани води от долните изравнители на ВЕЦ 

„Алеко“ с режим на работа, който не променя настоящия режим на пълнене и изтакане на 

изравнителите. През напоителния период МВЕЦ не работи и водите се подават в ГНК 1 

за напояване (юни - септември). 

Хидравличния режим на изравнителите, след изграждане на МВЕЦ „Щастливеца“, 

спрямо настоящия ще се запази. 

Водите за питейни нужди по време на строителството и експлоатацията ще са 

бутилирани. 

По време на строителството ще се стационират химически тоалетни за работещите на 

обекта.  

 Формираните, от експлоатацията на обекта, битово-фекални отпадъчни води ще се 

отвеждат във водоплътна изгребна яма, която периодично ще се почиства от 

специализирана фирма. Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на 

Приложение № 2, т. 3, буква „з“ на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и 

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): 

 ИП попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие (ДВ. бр. 77 от 

9 Август 2002 г., посл. изм. ДВ. бр. 27 от 15 Март 2013 г.) и чл. 2, ал. 1, т. 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. 94/2012 г.). 

 Площадката и другите елементи на ИП попадат в границите на защитена зона 

BG0002057 „Бесапарски ридове” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-

786/29.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 106/2008 г.). Не попадат 

в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.  

 ИП е допустимо по смисъла на чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС. 

 ІII. По отношение на оценка на допустимостта на инвестиционното 

предложение спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в 

Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) 

и в Плана за управление на риска т наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на 

ИБР): 

Съгласно получено становище по компетентност от Басейнова дирекция 

Източнобеломорски район с център Пловдив (БД ИБР-Пловдив) на основание чл. 155, ал. 1, 

т. 23 от Закона за водите (ЗВ), с изх. № ПУ-01-474(1)/07.08.2018 г. и наш вх. № ПД-01-2199-

(3)/09.08.2018 г., ИП е допустимо от гледна точка ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на 

целите на околната среда.  

Според представената в уведомлението информация (географски координати на 

местата на водовземане, ползване и заустване, номера на ПИ и използване на води от 

„Баташки водносилов път“) реализацията на ИП засяга следните повърхностни водни тела: 
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• „Язовир Батак“ с код BG3МА900L192 – водовземане от повърхностен воден 

обект яз. „Батак“ 

• „Река Селска и притоци и ГОК Чакъша“ с код BG3MA700R156 – изграждане 

на водовземна шахта, ползване и заустване на отработени от МВЕЦ 

ИП попада в границите на  зона за защита на водите ЗЗ “Бесапарски ридове“ с код 

BG0002057определена съгласно чл.119а, ал. 1, т. 5 от Закона за водите (ЗВ), включена в 

Раздел 3, точка 3.5.2 от ПУРБ на ИБР. 

ИП попада в границите на зона за защита на водите – чувствителна зона „водосбор 

на р. Марица“ с код BGСSARI06 определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗВ, 

включена в Раздел 3, точка 3.3.2. на ПУРБ на ИБР.  

Водовземането на ИП не попада в зони за защита на водите, съгласно чл.119, чл1, т. 

4 от ЗВ. 

ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от 

наводнения  (РЗПРН) в ИБР и зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на 

районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл.146е от ЗВ. 

Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на 

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-2199-(4)/14.08.2018 г.  

 Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община 

Пазарджик, кметство с. Главиница, кметство с. Алеко Константиново и БД ИБР-Пловдив.  
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