
Представено от „ТРАКИВЕЦ“ ЕАД уведомление за инвестиционно предложение за 
„Изграждане на МВЕЦ „Тракиец“ под язовирната стена на язовир „Тракиец“ на територията на 
с. Тракиец, общ. Хасково“ 

Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД- 94/13.03.2017г. 
относно горепосоченото и на основание чл. 5, ал. 1 от 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., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 12 от 12.02.2016г., в сила от 12.02.2016г.) РИОСВ – Хасково Ви 
информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от ЗООС: 
Инвестиционно предложение предвижда изграждане на МВЕЦ „Тракиец“ под язовирната стена 

на язовир „Тракиец“. Централата ще взема вода от водовземната тръба за напояване чрез подземен 
напорен тръбопровод с дължина 325 м и диаметър 1000мм. Същият преминава успоредно на 
изпускателя на канал „М-1“ и достига до централата. Сградоцентралата ще се разположи в парцел, 
намиращ се до общински път с. Тракиец – Язовирна стена. Отработените води от централата ще се 
отвеждат в река „Олу дере“. В сградоцентралата ще се монтира една турбина. МВЕЦ „Тракиец“ е с 
мощност 350 кВт и средногодишно производство от 2,241*106 кВтч. Площадката на сградоцентралата 
е 5,605 дка. Присъединяването на централата е към СН 20 kV до трафопост под язовирната стена. 

На „Тракивец“ ЕАД е издадено разрешително № 01440027/26.08.2016г. за водовземане и 
ползване на повърхностен воден обект – язовир „Тракиец“ от МОСВ. 

Съгласно изискванията на чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, постъпилата документация бе 
изпратена в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив, за изразяване на становище 
относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в ПУРБ на 
ИБР и в ПУРН на ИБР. Предвид полученото в РИОСВ - Хасково становище на БД ИБР - Пловдив, 
инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и 
постигане на целите на околната среда при спазване на определени условия, посочени в становището 
/прилагаме Ви копие на становището за сведение и съобразяване/. 

На този етап може да бъде определено, че предвидените дейности, попадат в обхвата на т. 3, 
буква „з“ от Приложение 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия, инвестиционното 
предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС. На 
основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ 
– Хасково. 

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

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1от 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, обн., ДВ, бр. 73 
от 11.09.2007г., посл. изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.) и подлежи на процедура по оценка 
съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе цитираната защитена зона по реда на 
чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, която процедура се 
съвместява с преценката за необходимостта от извършване на ОВОС. 

 

 

1. Копие на писмото е изпратено до община Хасково и кметство с. Тракиец. 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 11.05.2017г./ 


