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РЕШ ЕН И Е № СО -  51 -  ОС/ 20! 1 г.

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

с което се отменя Решение № СО -  01 -  ОС/203 1 г. на Директора 
на РИОСВ -  София за преценяване на вероятната степен на отрицателно

въздействие

На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), във връзка с 
чл. 18. ал. 1 и 2 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 (Наредба за ОС, ДВ, бр, 73/2007 г., изм. и доп.), чл. 99, т. 2 от 
Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и представено в Регионална инспекция по 
околната среда и водите гр. София (РИОСВ -  София) искане с вх. № 26-00-8510/16.11.2011
Г '

РЕШ ИХ:

Съгласувам: Инвестиционно предложение „Изграждане на малка ВЕЦ (МВЕЦ) „Енерджи 
-  Говедарци” на р. Горна Прека. р. Мальовишка и р. Черни Искър" в землището на с. 
Говедарци, общ. Самоков, с предмета и целите на опазване на защитена зона „Рила“ 
(BG0000495), обявена със Заповед № РД 764/28.10.2008 г. па Министъра на околната 
среда и водите.

Инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно 
въздействие върху природните местообитания, видовете и местообитанията на видовете, 
представляващи предмет и цел на опазване в защитената зона.

Местоположение: в землището на с. Говедарци с ЕКАТТЕ 15285, общ. Самоков, 
Софийска област. Водохващане на р. Горна Прека, с координати представени от 
възложителя: х = 4550318,806 и у = 8505133,042; х = 4550317,034 и у = 8505141,284. 
Водохващане на р. Мальовишка. с координати: х = 4550265.946 и у -  8503515.182; х = 
4550250,048 и у = 8503500.196. Водохващане на р. Черни Искър, с координати: х = 
4552470.2231 и у = 8503609.2590; х = 4552485.1291 и у = 8503610.9359. Координати на 
сградата на МВЕЦ: х ~ 4552621.901 и у = 8505204.643: х = 4552620.898 и у = 8505206,055.

Възложител: „Рила Еко Енерджи’' ООД, ЕИК 131411043, с адрес на управление: гр. 
Самоков, ул. „Асен Карастоянов’’ № 24, представлявано от Джузепе Дал Бен - Управител.

Х арактеристика на инвестиционното предложение:
1. Предвижда се, изграждане на напорна МВЕЦ с водохващания на три реки -  р. 

Горна Прека, р. Мальовишка и р. Черни Искър в обединен тръбопровод и изграждане на 
сграда за електроцентралата, разположена на десния бряг на р. Черпи Искър. Предвидената
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мощност на МВЕЦ с 3.677 kW. Водохващането на р. Горна Прека ще бъде е дължина на 
напорния тръбопровод 1218 м и височина на бетоновия бент - 2.5 м; водохващането на р. 
Мальовишка ще бъде с дължина на напорния тръбопровод 1956 м и височина на бетоновия 
бент - 2.5 м и водохващането на р. Черни Искър ще бъде с дължина на напорния 
тръбопровод 1704 м и височина на бетоновия бент - 3 м. Тръбопроводите от трите 
водохващания ще бъдат обединени в общ тръбопровод до сградата на МВЕЦ. с дължина 
1308 м.

Инвестиционното предложение не попада в територията на защитена зона „Рила" 
(BG0000495), обявена със Заповед № РД -  764/28.10.2008 г. на Министъра на околната 
среда и водите, но водохващанията на р. Черни Искър и р. Мальовишка се намират на 
границата на защитената зона.

Съгласно становище изх. № 92-00-414/25.04.2005 г. на Дирекция Национален парк 
„Рила” съоръженията на МВЕЦ „Енерджи -  Говедарци" не попадат в територията на 
Национален парк „Рила".

2. Инвестиционното предложение попада в обхвата на приложение № 2. т. 3, буква 
.S '  към Закона за опазване на околната среда и изисква преценка за необходимостта от 
извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС). За инвестиционното 
предложение е издадено Решение № СО-124-ПР/2005 г. на Директора на РИОСВ -  София 
за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. с което е решено да не се 
извършва ОВОС.

Към момента на влизане в сила па Закона за изменение и допълнение на Закона за 
биологичното разнообразие (ЗИДЗБР, ДВ, бр. 52/29.06.2007 г.) инвестиционното 
предложение няма влязло в сила разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на 
територията.

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта, 
на основание § 14, ал. 1 и 3 от Преходните разпоредби към ЗИДЗБР и § 4, ал. 1 и 3 от 
Наредба за ОС, във връзка с чл. 2. ал. 1, т. 1 и чл. 1, ал. 2, т. 1 и 3 от същата наредба.

Съгласно становище изх. № 625/21.02.2011 г. на Басейнова дирекция за управление 
на водите в Дунавски район с център Плевен, инвестиционното предложение е допустимо, 
спрямо Плана за управление на речните басейни в Дунавски район и за същото има 
действащо Разрешително за водоползване № 101168/26.09.2005 г.. което е изменено с 
Решение № 223/10.03.2010 г.

С Решение № С 0 -0 1 -0 с /2 0 1 1 г. от дата 14.01.2011 г. на Директора на РИОСВ - 
София, за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие, е решено да се 
извърши оценка за степента па въздействие на инвестиционно предложение „Изграждане 
на малка ВЕЦ (МВЕЦ) „Енерджи -  Говедарци” на р. Горна Прека, р. Мальовишка и р. 
Черни Искър” в землището на с. Говедарци, общ. Самоков върху защитена зона за опазване 
на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Рила -  север” (BG0000629), 
разгледана и одобрена по принцип от Националния съвет по биологично разнообразие на
22.10.2010 г. и върху защитена зона „Рила” (BG0000495), обявена със Заповед № РД -  
764/28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите.

Решението е обосновано от указания, дадени от Министерство на околната среда и 
водите (МОСВ) с изх. № 05-08-6697/28,10.2010 г„ съгласно които, на заседание от
22.10.2010 г на Националния съвет за биологично разнообразие (НСБР) е разгледана 
защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Рила 
-  север" (BG0000629) и това обстоятелство следва да се има предвид при провеждането на 
процедури по оценка за съвместимостта. С писмо изх. № 05-08-4960/03.08.2011 г МОСВ 
уведомява РИОСВ - София, че в писмо изх. № 05-08-6697/28.10.2010 г. на МОСВ с 
допусната техническа грешка, като неправилно е включена защитена зона „Рила -  север” 
(BG0000629) и в тази връзка не следва да се счита, че зоната е разгледана и одобрена по 
принцип от НСБР, съответно същата не попада в обхвата па чл. 1, ал. 2 от Наредба за ОС и 
за нея нс трябва да се прилагат процедури по оценка за съвместимостта,
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Предвид горното, на основание чл. 100 от АПК, с писмо вх. № 26-00- 
8510/16.11.2011 г. в РИОСВ -  София, възложителят - „Рила Еко Енерджи” ООД, иска 
преразглеждане или отмяна на издаденото Решение № С0-01 -ОС/2011 г. и внася 
информация за извършени теренни проучвания.

Сьгласно чл. 99, т. 2 от АПК, влязъл в сила индивидуален административен акт, 
който не е подлежал на оспорване по административен ред може да бъде отменен или 
изменен от органа, който го е издал, когато се открият нови обстоятелства или нови 
писмени доказателства от съществено значение за издаването на акта, които при 
решаването на въпроса от административния орган не са могли да бъдат известни на 
страната в административното производство.

С настоящото Решение № СО -  51 -  ОС/ 2011 г. за преценяване на вероятната степен 
на отрицателно въздействие се отменя Решение № СО -  01 -  ОС/2011 г. на Директора на 
РИОСВ -  София за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие.

ПРЕЦЕНКАТА ЗА ВЕРОЯТНАТА СТЕПЕН НА ОТРИЦАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
ВЪРХУ ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ СЕ ОСНОВАВА НА СЛЕДНИТЕ

МОТИВИ:

1. Реализирането на инвестиционното предложение не се очаква да предизвика 
значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда, предвид 
анализа на предоставената информация и критериите по чл. 16 от Наредба за ОС.

2. Не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да окаже значително 
отрицателно въздействие върху местообитанията и популациите па вида „главоч“ (Cottus 
gobio) в рамките на защитена зона „Рила" (BG0000495). В частта от поречието на р. Черни 
Искър, която ще бъде засегната извън границите на защитена зона „Рила", се очаква 
отнемане на 0,1 % от потенциалните местообитания на вида и има малка вероятност от 
въздействие върху популацията, тъй като видът е сравнително резистентен на 
безпокойство, съгласно извършени теренни проучвания от независими експерти по 
поръчка на възложителя, внесени с вх. № 26-00-8510/16.11.2011 г. в РИОСВ -  София, В 
тази част има малка вероятност от фрагментация на популацията на вида.

3. Не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да окаже значително 
отрицателно въздействие върху местообитанията и популациите на вида „ручеен рак" 
(Austropotamobius torrentium) в рамките на защитена зона „Рила” (BG0000495). В частта от 
поречието на р. Черни Искър, която ще бъде засегната извън границите на защитена зона 
„Рила”, се очаква отнемане на 0,1 % от потенциалните местообитания на вида и има малка 
вероятност от въздействие върху популацията, тъй като видът е сравнително резистентен 
на безпокойство, съгласно извършени теренни проучвания от независими експерти по 
поръчка на възложителя, внесени с вх. № 26-00-8510/16.11.2011 г. в РИОСВ -  София. В 
тази част има малка вероятност от фрагментация на популацията на вида.

4. Не се очаква реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение да 
доведат до значително отрицателно въздействие върху видовете, представляващио предмет 
на опазване в защитена зона „Рила” (BG0000495) или до нарушаване на техния 
благоприятен природозащитен статус.

Според извършени теренни проучвания от независими експерти по поръчка на 
възложителя, внесени с вх. № 26-00-8510/16.1 1.2011 г. в РИОСВ -  София, водохващането 
на р. Горна Прека, с надм. вие. 1668 м, се намира в млада смърчова и бялборова гора, 
непосредствено до асфалтов път за комплекс „Мальовица”. Мястото на водохващането е 
сравнително отдалечено от границите на НП „Рила” и защитена зона '„Рила”, а 
местоположението и състоянието на гората не предполагат присъствие на пернатонога 
кукумявка (.Aegolius funereus), глухар (Tetrao urogallus). врабчова кукумявка (Glaitcidiimi 
passerinum). трипръст кълвач (Picoides tri dactyl us) и черен кълвач (Dryocopus marlins). 
Следи от жизнена дейност не са установени при проведените теренни наблюдения.
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Водохващането на р. Мальовишка, с надм. вие. 1691 м се намира във възрастна 
бялборова гора. в близост до асфалтов път за комплекс „Мальовица”. Мястото на 
водохващането е в близост до границите на ПП ..Рила” и защитена зона ..Рила”. Не са 
установени пернатонога кукумявка (Aegolius fimereus), глухар (Tetrao urogallus). врабчова 
кукумявка (G/aitcic/ium passerimtm). трипръст кълвач (Picoides tric/actyhis) и черен кълвач 
(Dryocopus martins) или следи от жизнената им дейност при проведените теренни 
наблюдения, но е установено, че местообитанието е твърде подходящо и предлага добри 
условия за пернатонога кукумявка (Aegolius fimereus) и черен кълвач (Dryocopus martins).

Водохващането на р. Черни Искър, с надм. вие. 1354 м се намира в сравнително млада 
смърчова и бялборова гора, непосредствено до пътя за хижа „Вада”. Мястото на 
водохващането е в близост до границите на НП „Рила” и защитена зона „Рила”. 
Установено е, че покрай реката съществуват храсти от дрян и леска, както и млади 
смърчови издънки. Мястото е определено, като лесно достъпно, непосредствено до път. и 
често посещавано при устройване на пикници, излети и екскурзии. Съгласно проучването, 
местообитанието не е подходящо за разгледаните по-горе видове птици. Констатирано е. 
че в близост до мястото на водохващането е възможно да бъде установен единствено 
черен кълвач (Dryocopus martins), тъй като вида е сравнително широко разпространен и не 
е чувствителен към антропогенно присъствие. Около мястото на водохващането липсват 
подходящи дървета за гнездово местообитание на вида.

5. В процеса на реализация на инвестиционното предложение, както и в периода на 
експлоатация, не се очаква генериране на емисии и отпадъци в количества, които да окажат 
значително отрицателно въздействие върху защитена зона „Рила”.

6. Не се очаква предвидените в инвестиционното предложение дейности да нарушат 
целостта и целите на опазване на гореописаната защитена зона, включително и да доведат 
до фрагмептация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете, предмет 
на опазване.

7. В резултат от реализацията на инвестиционното предложение, не се очаква 
възникване на кумулативно въздействие по смисъла на § 3, т. 10 от ДР на Наредбата за ОС, 
по отношение на предмета и целите на опазване на защитена зона „Рила”, определени, 
съгласно стаидартнитя формуляр за набиране на данни за зоната.

8. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии, обявени по реда на 
Закона за защитените територии.

Инвестиционно предложение ..Изграждане на малка ВЕЦ (МВЕЦ) „Енерджи - Говедарци" 
на р. Горна Прека. р. Матьовишка и р. Черни Искър” в землището па с. Говедарци, общ.

Самоков се съгласува при следните 
УСЛОВИЯ:

1. Да се извършва редовно почистване и оросяване на работната площадка и пътната 
инфраструктура за достъп до нея, във фазата на реализация на инвестиционното 
предложение.

2. По време на строителството и експлоатацията на обекта да не се допуска 
замърсяване на прилежащите терени с битови, строителни отпадъци и излишни земни 
маси.

3. С цел създаване на подходящи местообитания за птици, да се разработи и- 
реализира проект за залесяване на свободните от застрояване, но повлияни от строителните 
дейности площи, като се използват само подходящи за района дървесни и храстови видове. 
Използваните чревни смески да бъдат съобразени с естествените тревни съобщества в 
района.
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4. Строителството на водохващането на р. Мальовишка да бъде извършено извън 
размножителния период на пернатоногата кукумявка (Aegolius funereits) и черния кълвач 
(Dryocopus martins), т.е. извън периода 01 април -  30 юли.

5. Строителството на водохващането на р. Черни Искър да бъде извършено извън 
размножителния период на черния кълвач {Dryocopus martins), г.е. извън периода 01 април 
-  30 юли.

6. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение да се извършват 
при стриктно спазване па Мерките за опазване на водите за питейно-битово 
водоснабдяване, включително мерките за опазване на качеството им, с оглен намаляване 
на степента на пречистване за получаване на води с питейни качества от програма 7.1.3 
на Плана за управление на речните басейни в Дунавски район.

7. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение да се извършват 
при стриктно спазване на Мерките за защитените територии и зони, обявени за опазване 
на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на 
състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване от програма 7.1.9 на Плана 
за управление на речните басейни в Дунавски район.

Н астоящ ото решение за инвестиционно предложение „И зграж дане на м алка ВЕЦ 
(МВЕЦ) „Енерджи -- Говедарци” на р. Горна П река, р. М альовиш ка и р. Черни 
И скър” в землището на е. Говедарци, общ. Самоков, не отменя задълж енията на 
възложители -  „Рила Еко Енерджи” ООД за изпълнение па изи скван ията 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 
действащ ата норм ативна уредба.

Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на РИОСВ - София в 14 - дневен 
срок от съобщаването му пред М инистъра на околната среда и водите, съгласно чл. 84, 
ал. 1 от Административно-процесуалният кодекс (АПК) или пред Административен съд -  
град София, съгласно чл. 149, ал. 1 от АПК.

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 - София в 14 - дневен срок след настъпване на 
измененията.

Д ата . . 9 ^ . г.
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^  МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-СОФИЯ

Софи* 1618; П.к.332; бул.’’Цяр Борис III” N° 136; ет.10;
Сч<гговодетво;8567 095; Зелен тел.:8565 152; факс 955 93 62; E-mail: riew-sofia@ riew- lofia.go vemme nt.bg

РЕШ ЕНИЕ № CO -124 ~ ПР/2005г.

за преценяване вя необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда

На основание чл. 93, ал.5 от Закона за опазване на околната среда, представена писмена 
документация от инвеститора по Приложение № 2 към чл.б от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за 
строителство, дейности и технологии и посещение на място с констативен протокол 
№ 783/26.05,2005г.

Р Е ШИ Х
да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение за изграждане на “Малка ВЕЦ “ЕНЕРДЖИ-ГОВАДАРЦИ” на 
р.Горна Прека, р.Мальовишка и р.Черни Искър, в землището на с.Говедарци, община Самоков 
местоположение: на р.Горна Прека, водохващане на кота 1607.00m, напорен тръбопровод е 
дължина 12!8м : на р.Мальовишка, водохващане на кога 1607,00м., напорен тръбопровод с 
дължина !936м и р.Черни Искър, водохващане на кота 1337.00м, напорен тръбопровод с дължина 
1704м и сграда на малката ВЕЦ на кота 1283.00м на 1б0м. над съществуващо аодохзащане за 
питейно водоснабдяване, землището на с. Говедарци, община Самоков
инвеститор; “РИЛА ЕКО ЕНЕРДЖЕРООД, с адрес: ул. “Асен Карастоянов” № 24, гр. Самоков,
Булстат № 131411043, Дан X® 4230007352, представлявано от -  Славейко Петров Гергиноа -  
Управител, ЕГН 6910077240
характеристика на инвестиционното предложение: изграждане на “Малка ВЕЦ “ЕНЕРДЖИ- 
ГОВАДАРЦИ” е три водохващания: водохващане на р.Горна Прека, /водохващане на кота 
! 607.00m , напорен тръбопровод с дължина 12! 8м и диаметър 500мм.} бетонов бент с височина 
2,5м; аодохващане на р.Мальовишка, водохващане на кота 160?,00м„ напорен тръбопровод с 
дължина S956м н диаметър бООмм, е височина на бента 2,5 м., и водохващане на р.Черни Искър, 
водохващане на кота 1337.0Ом, напорен тръбопровод с дължина 1704м. и диаметър ЮООмм, 
бетонов бент с височина З.Ом., непосредствено след вливането на р.Урдииа и р.Прав Искър. От 
во до вземането на р. Черни Искър т обединен тръбопровод от р.Горна Прека и р.Мальовишка до 
сградата на малката ВЕЦ на кота 1283.00м, с дължина 1308м и диаметър 800м., разположена на 
десния бряг на р.Черни Искър, непосредствено до руслото на реката, на 160м. над съществуващо 
аодохващане за питейно водоснабдяване, в землището на с. Говедарци, община Самоков. За 
формираните битоао-фекални отпадъчни води от сградата на централата се предвижда изграждане 
на изгребна шахтаЕнергийно преработените води от трите реки ще постъпват обратно в р. Черни 
Искър преди водохващането за питеймо-бятоаи нужди, Предвидено е изграждане на рибен проход 
и екологичен отаор с цел осигуряване на еклогосъобразен режим на експлоатация на 
водохващането. Трасетата на напорните тръбопроводи преминават през ДГФ , покрай 
асфалтирания път с.Говедарци-к.Мальовица} като пресичат притоците на р.Черни Иегър. 
Предвижда се изграждане на надземен ея.провод за включване в елеюропреноензта мрежа, 
позиция: т.З, буква “з” от Приложение Хз2 на ЗООС



МОТИВИ:

!. Планираните съоръжения -  речно водохващане, напорен тръбопровод, сграда и долна вада на 
централата на МВЕЦ“ЕНЕРДЖИ-ГОВАДАРЦИ” не попадат на територията на НП “Рила”, за 
което има становище от НП “Рила”,

2. От екологосъобразното производство на енергия от хидроенергийните възможности на р. 
Горна Прека, р.Мальовишка и р.Черни Искър не се очаква реализирането иа инвестиционното 
намерение да окаже негативно влияние върху качеството на атмосферния въздух.

3. Не се очакват наднормени шум и вибрации след въвеждане в експлоатация на обекта.
4. Инвестиционното предложение включва схема и параметри на съоръженията, шито при 

спазване на нормативните изисквания на екологичното законодателство не предполагат 
значително въздействие и рискове от замърсяване на водите,

5. Предвидено е изграждане на рнбен проход н екологичен отвор с цел осигуряване на 
екологосьобразен режим на експлоатация нз водохващането.

6. Отпадъците, които ще се образуват при реализацията на инвестиционното предложение няма 
да доведат до въздействие върху компонентите на околната среда.

7. При правилно третиране на строителните и опасни отпадъци, които ще се образуват в етапа на 
строителството, няма да има негативно влияние върху околната среда.

8. Трасето на тръбопровода е проектирано така, че минималио да бъде засегната горско- 
дървесната растителност,

9. Инвеститорът писмено е уведомил Община Самоков и чрез средствата за масово осведомяване 
засегнатото население за инвестиционното намерение, Няма сведения за получени устно или 
депозирани писмено възражения срещу реализацията ка инвестиционното предложение. Има 
изразена писмено подкрепа от Община Самоков за реализацията на инвестиционното 
предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на инвеститора ад изпълнение на 
изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и 
подзаконови нормативни актове и не може да елужн като основание за отпадане на 
отговорността съгласно действащата норматнвна уредба.

При протака на инвестиционното предложение, на инвеститора илн ад някои от 
обстоятелствата, нрн конто е било издадено настоящето Решение, инвеститорът/новият 
инвеститор трябва да уведоми РИОСВ -  София до 1 месец след настъпване на измененията.

Решението може т бъде обжалвано от заинтересованите лица в 7 -  дневен срок от 
съобщаването му по чл. 99, ад.4 от ЗООС (ДВ бр, 91/2002 г.) пред М инистъра на околната 
среда и водите, съгласно чл.19, ал.1 и чл.22, ал.1 от Закона за админнстративнотс 
производство (ЗАП) н в 14 дневен срок пред Софийски градски съд съгласно чл. 36, ал.1 к 
чл. 37, ал.1 от ЗАП.


