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Р Е Ш Е Н И Е № ХА - 22 П/2014г. 

 

За инвестиционнo предложениe: „Изграждане на МВЕЦ „Поточница” - ново 
разположение на бента на река Арда в землище на с. Морянци, общ. Крумовград, обл. 
Кърджали, с възложител „ФИНАУТО” ЕООД със седалище и адрес на управление 
София 1000, ул. „Бачо Киро” № 5, вх. Б, ап. 13, ЕИК 131316620 в РИОСВ Хасково е 
постъпило искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на 
въздействие върху околната среда с вх. № ПД-724/20.11.2012г. и уведомление по 
чл.10, ал. 1 от Наредбата по ОС с вх. № ПД-722/20.11.2012г. РИОСВ Хасково, като 
компетентен орган е провел приложимата процедура по глава шестта от ЗООС и чл. 
31 от Закона за биологичното разнообразие и се е произнесел с Решение за 
преценяване необходимостта от ОВОС № ХА-47-ПР/2013г. на Директора, с което се 

преценява да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда.  

Във връзка с постъпило в МОСВ искане с вх. № 26-00-2023/08.07.2013г. от 
Сдружение „Българско дружество за защите на птиците”, Сдружение „Българско каяк 
общество” и Сдружение „ВВФ-Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска 
програма България”, Решение № ХА-47-ПР/2013г. е отменено с Решение 
175/14.08.2013 на МОСВ и върнато за ново разглеждане и произнасяне от страна на 
РИОСВ Хасково. 

В изпълнение указанията на Решение 175/14.08.2013 на МОСВ е изискана 
допълнителна информация от възложителя на ИП с писмо изх. № ПД-722/30.08.2013г.  

Представената допълнителна информация с вх. № ПД-722 (14)/18.10.2013г е 
изпратена до БДИБР по компетентност за допустимостта на ИП спрямо Плана за 
управление на речните басейни, също така да бъдат отстранени противоречията на 
издадените становища от тяхна страна. 

Със становище изх. № КД-04-455(12) от 03.01.2014г. БДИБР потвърждава 
издадените от тяхна страна становища с изх. №№ ПД-722(16)-12/08.11.2012г., КД-04-
455/10.12.2012г, КД-04-455/30.10.2013г. Във всички становища от тяхна страна 
инвестиционното предложение се разглежда като изменение на прецененото с 
Решение № ХА-46-ПР/2005г. на директора на РИОСВ-Хасково издадено на 
05.07.2005г. 

Проведена е приложимата процедура по глава шестта от ЗООС и чл. 31 от 
Закона за биологичното разнообразие и издадено Решение за преценяване 
необходимостта от ОВОС № ХА-33-ПР/2014г. на Директора, с което се преценява да 
не се извършва оценка на въздействието върху околната среда. 

Във връзка с постъпили в РИОСВ жалби с вх. № 722 (22)-12/16.07.2014, 722-
12/18.07.2014г. от „Дунавско-Карпатска програма България”,Сдружение „Българско 
дружество за защите на птиците” и Сдружение „Българско каяк общество”, Решение 
№ ХА-33-ПР/2014г. на Директора на РИОСВ-Хасково е отменено с постановено 
Решение № 196/09.09.2014г. на Министъра на околната среда и водите. В решението 

като основен мотив, се изтъква че изграждане на МВЕЦ „Поточница” с ново 
разположение на бента на река Арда в землище на с. Морянци, общ. Крумовград, обл. 

Кърджали, би трябвало да се разглежда като ново инвестиционно предложение, а не 

като изменение на инвестиционно предложение съгласно чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС, 
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като само по себе си попада в Приложение № 2 на ЗООС - т. 3, „б” и „з” и подлежи на 
преценяване на необходимостта от ОВОС.  

Спазвайки указанията на Решение №175/14.08.2013 и Решение 
№196/09.09.2014г на МОСВ, Директорът на РИОСВ Хасково, разглежда 

инвестиционното предложение като ново с основен мотив новото местоположение 

на МВЕЦ „Поточница”,  в землищата на с. Морянци, с. Поточница, общ. Крумовград 

и с. Рабово, общ. Стамболово. Така заявено инвестиционното предложение е 

недопустимо спрямо условията и мерките на Становище по екологична оценка (ЕО) 
№ 1-2/08.08.2012г. на Министъра на околната среда и водите, включени като забрани 
в Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници (НПДЕВИ) 
до 2020г., поради следните мотиви: 

1. Точка I Б 1.1 на Становище по екологична оценка (ЕО) № 1-2/2012г. на 
Министъра на околната среда и водите гласи, с цел недопускане на влошаване на 
благоприятното природозащитно състояние на природните местообитания и 
местообитания на видове и животни, пряко зависими от водната среда и 
ограничаване на установения и прогнозиран кумулативен ефект върху 
местообитания и видовете-предмет на опазване в зоните по чл. 6, ал. 1, т.1 и т.2 от 
Закона за биологичното разнообразие-за периода на действие на настоящия 
НПДЕБИ да се въведе забрана за провеждане на нови съгласувателни процедури 
по реда на ЗООС и ЗБР за руслови и деривационни ВЕЦ и МВЕЦ в границите на 
защитени зони опазращи водозависимите видове и местообитания:  

 3260 - Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и 
Callitricho-Batrachion; 

 5210 – Храсталаци с Juniperus spp.; 

 6210 - Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик 
(Festuco Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи); 

 6220 - *Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-
Brachypodietea; 

 91E0 - *Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, alicion albae); 

 92D0 - Южни крайречни галерии и храсталаци (Nerio-Tamaricetea и Securinegion 
tinctoriae) 

2. Министерството на икономиката и енергетиката с писмо изх. № 04-20-

124/20.08.2013г.) потвърждава, че НПДЕВИ е приет с Протокол № 1 на 
Министерски съвет от 09.01.2013г, като в Приложение № 1 към НПДЕВИ са 
включени мерките и условията, произчитащи от Становище по екологична оценка 
(ЕО) № 1-2/08.08.2012г. на МОСВ. 

 

Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства и на основание чл. 2а, 

ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (приета с ПМС № 59/2003г., 

нов  ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г.; изм. и доп. бр. 94 от 2012г.) и чл. 13, ал. 3 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, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., последно изм. и доп. ДВ, бр. 94 от 
30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) 

 

 

РЕШИХ: 
 

Прекратявам процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на 
ОВОС и ОС за инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „Поточница” - ново 
разположение на бента на река Арда в землище на с. Морянци, общ. Крумовград, обл. 
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Кърджали, с възложител „ФИНАУТО” ЕООД със седалище и адрес на управление София 
1000, ул. „Бачо Киро” № 5, вх. Б, ап. 13, ЕИК 131316620 

 

Прекратяването на процедурата поради недопустимост с режима на дейностите в 

защитената зона, определени в т. I Б 1.1 на Становище по екологична оценка (ЕО) № 1-

2/2012г. на Министъра на околната среда и водите, не изключва възможността 

възложителят да подаде ново уведомление до компетентния орган, след изтичане 

срока на действие на съответния акт. 

 

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на 

Административно-процесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Хасково пред 

Министъра на МОСВ и Административен съд Хасково в 14 - дневен срок от 

съобщаването му. 

 

 

инж. Д. Илиев 
Директор на регионална инспекция по  
околната среда и водите - Хасково 
 
 
 

 

Дата: 29.10.2014г. 


